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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ལེའུ་༣ པ་: རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རགོ་ཚུ། 

ལེའུ་འདི་ ཆ་ཤས་གཉིས་ནང་ བགོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཆ་ཤས་ཀ་པའི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་ལས་
འཛིན་ཚད་དང་ གཞན་མི་འབྲེལ་ཡོད་ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་ གསར་བཏདོ་འབད་ཡོད་པའི་ལེགས་ཆའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
བཀོད་ཡོདཔ་དང་ ཆ་ཤས་ཁ་པའི་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་ལུ་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ ངོས་
འཛིན་འབྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཆ་ཤས་ཀ་པ་: རྒྱལ་ཡངོས་ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་ནང་ལུ་འབྲེལ་བ་ཡདོ་པའི་ 
ལས་འཛིན་ཚུ་གིས་ གྲུབ་འབྲས་དང་ གོང་འཕེལ་ཡང་དག་འགོ་བཙུགས་ཡདོ་མི་དང་ གྲུབ་ཡདོ་མི་ཚུ་བཀོད་ཡདོཔ།  

རྩིས་ཞིབ་འདི་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་
འཛིན་ཚད་དང་ གཞན་མི་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ནང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་འཛིན་ཚུ་གི་ གལ་ཅན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
ངོས་བཟུང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་ འོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

 རྒྱལ་ཡངོས་ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་
༢༨༤ (ཁང་ཚན་༢,༠༧༣) བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནུག འདི་ཡང་ བཟ་ོསྐྲུན་ནང་ལུ་ རིག་གསར་གྱི་ཐོག་ལས་ འབྲུག་པའི་མི་
ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཚུགས་པའི་སོད་ཁྱིམ་བྱིན་ནི་དང་ མཁས་རིག་དང་ལྡན་པའི་ ཁྱིམ་བཟོ་
གནས་སངས་ལུ་ ཕན་ཐབས་འབད་ནི་ མི་སྡེ་ནུས་ཅན་བཟོ་ནི་ནང་ལུ་ སྤྱི་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ བཟོ་སྐྲུན་དགོས་དོན་
ནང་འགྱུར་བ་འགྱོ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་གི་ཁྱིམ་བཟ་ོསྐྲུན་ཐགོ་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་
ལས་རིམ་མཛད་ཡོད་མི་ཚུ་འགོ་ཁྲིད་འབད་ནི་ཚུ་གི་ འགན་དབང་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་
འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ལས་འགུལ་ཚུ་ བསར་སོད་འབད་དེ་འདུག  

 ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ དམིགས་བསལ་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་འགུལ།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ ས་
མཚམས་ཡན་ཆད་སོད་མི་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ དམིགས་བསལ་ཁྱིམ་བཟོ་ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་
༦༢ (ཁང་ཚན་༥༠༦) བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནུག འདི་ཡང་ སོད་ཁྱིམ་གྱི་དཀའ་ངལ་མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་ ཁང་གླ་ཕབ་
ཆག་གི་ཐོག་ལས་༤༥༠༠ ལས་ ༦༥༠༠ གི་བར་ན་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ཡོད་པའི་ འོང་འབབ་འབྲིང་མཐའི་མི་སྡེ་ཚུ་ལུ་ 
ཐོབ་ཡོདཔ་བཟོ་ནུག སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཁང་ཚན་ཚུ་ གླ་ཁར་སོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བགོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ཁང་
ཚན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ མི་ཚུ་འཛུལ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འདུག ཁྱིམ་བཟོ་ལས་འགུལ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ནང་ 
མཇུག་བསྡུ་བའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་འདུག  

 རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་གྱི་བདག་དབང་ཡོད་པའི་སོད་ཁྱིམ་གྱི་ལས་འགུལ།  
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

དྲཱ་ནི་དྲཱ་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཁྲོམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་གྲོགས་རམ་ལས་རིམ་གྱི་འོག་ལུ་ བདག་དབང་ཡོད་
པའི་སོད་ཁྱིམ་ལས་འགུལ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ ལུ་ འགོ་བཙུགས་ནུག ལས་འགུལ་འདི་གི་འོག་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༤ གི་
ནང་འཁོད་ ཁང་ཚན་༣༢ འབད་མི་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ བཟོ་བཀོད་འབད་ནུག སྒྲིང་ཁྱིམ་༦ ས་པག་ཅུ་གིས་རྐྱབ་ཡོདཔ་དང་ 
གཞན་མི་༦ དེ་  ཧོག་ཀ་ཡོད་པའི་རྩི་ས་པག་ཅུ་གིས་ བཟ་ོསྐྲུན་འབད་དེ་འདུག རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཁང་ཚན་༣༢ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༥ གནས་
ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
ལས་འགུལ་འདི་ ལྕང་ཇི་ཇི་ལུ་ གནས་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་འགུལ་འདི་གིས་ འངོ་འབབ་དམའ་བའི་གུང་པ་༣༢ ལུ་ ལོ་
ངོ་༣༠ གི་དོན་ལུ་ བརྙ་ལེན་གི་ཐོག་ལས་དང་ འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ལོ་ངོ་༩༩ རང་འགུལ་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ 
བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན། 
སོད་ཁྱིམ་ཚུ་ དངུལ་སོད་ཚད་གཞི་དངུལ་ཀྲམ་༡,༣༢༢ ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༢,༢༠༤ གི་བར་ན་ དུས་རིམ་ ལོ་ངོ་༡༥ 
ལས་༢༥ གི་བར་ན་འབད་ བཙངོ་སྟེ་འདུག  

 རྒྱལ་ཡངོས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕགོས་དང་འཚ་ོརྟེན་མ་དངུལ།   

འགུལ་མེད་རྒྱུ་ནོར་གོང་འཕེལ་དང་འཛིན་སྐྱོང་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་དོན་ལུ་ མ་རྩ་
བཙུགས་སའི་ཡུན་བརན་ས་གོ་གཅིག་ཨིན། ལས་འཛིན་འདི་ལུ་  ཁྲོམ་དང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ ས་ཨེ་ཀར་༥༢ དང་ གྲིང་
ཁྱིམ་༩༢ དང་གཅིག་ཁར་ སོད་ཁང་ ཡིག་ཚང་དང་ ཚོང་འབྲེལ་ཁང་ཚན་༨༢༩ འདུག འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁོང་
གིས་ འཐུས་མི་སོད་ཁྱིམ་སྐྱིན་འགྲུལ་འཆར་གཞི་གི་ཐོག་ལས་ ཁོང་རའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ རང་དབང་གི་སོད་ཁྱིམ་རྐྱབ་
ནི་དནོ་ལུ་ མ་དངུལ་བྱིན་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་འདུག འཆར་གཞི་འདི་གིས་ དམིགས་བསལ་དུ་ ལོ་ན་རྒསཔ་ད་ 
བཟའ་ཚང་རྒྱུ་ནརོ་གསར་གཏདོ་འབད་ནི་དང་ དཔལ་འབརོ་བདེ་སྲུང་འབད་ནི་ཡོད་པའི་ སྔར་སོལ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐབས་
ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ སོད་ཁྱིམ་བདག་དབང་འཛིན་ལུ་ སོ་བ་བསྐྱེད་བཅུགཔ་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་
གི་དོན་ལུ་ སོད་ཁང་མ་ལངམ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་སྐྱེད་ཡང་རན་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་ བྱིན་ཏེ་འདུག དེ་ལས་ 
གླ་ཆ་ཉུང་བའི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱིས་ ཁོང་རའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ 
ལྷན་ཐབས་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་བྱིན་ད་ོཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ཐོག་གསུམ་ཚུན་གྱི་ ཁྱིམ་བཟོའི་ཁ་གསལ་
དང་ བཟ་ོབཀོད་ དེ་ལས་ གྲོག་འབྲེལ་དཔེ་རིས་དང་ ཟད་འགྲོའི་ཕོ་ཚོད་ དེ་ལས་ ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ མཁོ་
ཆས་ཚུ་ རྒྱབ་སོྣན་འབད་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པ་ལུ་ ཁང་ཚན་ས་ཁོངས་ཡོད་པའི་ ཁྱིམ་ཐགོ་གཅིག་དང་ ཁྱིམ་
ཐོག་གཉིསམ་གྱི་ དཔེ་རིས་དང་པ་འདི་ ཐིམ་ཕུ་སྡེབ་སི་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་མི་འདི་ཡང་ བདག་དབང་ཡོད་པའི་
སོད་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ཡང་དག་གནས་ཚད་ལྟེ་བ་འགོ་བཙུགས་ནི་དང་  མཁས་རིག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བསོམས་ཏེ་ དཔེ་
རིས་བཟ་ོནི་ དེ་ལས་ གོང་ཚད་རན་ཏོག་ཏོ་དང་ བདེ་ཏོག་ཏོ་ཡོད་པའི་སོད་ཁྱིམ་གྱི་དནོ་ལུ་ མ་དངུལ་བཙུགས་ནི་དང་ 
བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ཚུ་ཨིནམ་ འགོ་ལུ་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

 རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕགོས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ མོ་བཏབ་ཀྱི་ཁྱིམ་བཟོའི་ལས་འགུལ།  



3 

 

 

                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕགོས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱིས་མོ་བཏབ་ཀྱི་ཁྱིམ་བཟོའི་ལས་འགུལ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ 
ལས་ འགོ་བཙུགས་ནུག ལས་འགུལ་འདི་གི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་འདི་ གོང་ཚད་རན་བའི་སོད་ཁྱིམ་རྐྱབ་སྟེ་ མི་སྡེ་
ཡོངས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་དང་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ སོད་ཁྱིམ་བདག་དབང་འཛིན་ནི་ལུ་ སྐུལ་མ་འབདཝ་
ཨིན། ལས་འགུལ་གཙོ་འདི་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ནང་ ཟླ་རིམ་༧ གི་ནང་འཁོད་ ཐིམ་ཕུ་སྡེབ་སི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༥.༥༨ གནས་པའི་ ཉལ་ཁང་༣ ཡོད་པའི་ ཁྱིམ་ཐོག་གཅིག་མ་དང་ ཉལ་ཁང་༤ འབད་མི་ ཁྱིམ་ཐོག་གཉིས་མ་གཉིས་ 
བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནུག  
ལས་འགུལ་འདི་ལུ་ སོད་དུ་རུང་བའི་མངོན་གསལ་ཁྱད་རྣམ་ཚུ་ཡོདཔ་དང་ དཔེར་ན:  

1. ས་གནས་ནང་ལུ་ཐོབ་པའི་མཁོ་ཆས་ (རྩི་ས་པག་ཅུ) དང་ ཤིང་ཆས། 
2. ཆུ་སྨད་བཟ་ོརིག་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གི་ ས་གནས་ཀྱི་ལག་རྩལ་གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གཡོག་

སོད་འབད་ནི། 
3. ཚོང་འབྲེལ་ཡར་འཕེལ་ལྟེ་བ་ལས་ཚན་འདི་ བཟ་ོསྐྲུན་པ་འབད་ མཉམ་སོར་འབད་ནི། 

སྐབས་བབས་ལུ་ བཟོ་བཀོད་བཟ་ོསྐྲུན་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོདཔ་དང་ གླ་ཁར་བཏང་ཡོདཔ། 

 ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལྕང་སྒང་ཁ་ལུ་ འངོ་འབབ་དམའ་མི་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ སདོ་ཁྱིམ་ བཟ་ོསྐྲུན་འབད་ཡདོཔ།    

ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེའི་ བཟོ་ལས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ལམ་ལུགས་དང་མ་མཐུན་པར་གནས་བཅའ་མི་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ལས་མི་ཚུ་གི་ 
འཚོ་བའི་གནས་སངས་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་དམིགས་ཏེ་ འོང་འབབ་དམའ་བའི་སོད་ཁྱིམ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་འདུག 

བཟོ་བཀོད་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ལམ་སོན་དང་ ལྟ་རོག་གི་འོག་ལུ་ བཟ་ོསྐྲུན་འབད་ནུག བཟ་ོསྐྲུན་ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་
འབད་འཐབ་ལུ་ ལྕང་བང་གྲུ་སོབ་གྲྭའི་ བཟ་ོབཀོད་བཤིག་མི་འདི་ལས་འཐོན་ཡོད་པའི་ སྒོ་ སྒོ་ཅུང་ ལྕགས་ཤོག་དང་ 
ཐོག་ཆ་ཤིང་ཚུ་ ལོག་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག  

མཁོ་ཆས་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཚུ་ཡང་ ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ཐོག་ལས་ འགན་ལེན་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་
འདི་ཚུ་ཡང་ ལས་མི་ཁག་འབག་གི་ཐོག་ལས་འབད་ནུག ཁྱིམ་བཟ་ོབཀོད་ཁང་ཚན་༡༦ འབད་མི་འདི་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༢༤ གནས་ཡོདཔ་དང་ ཟླ་རིམ་༡༢ གི་ནང་འཁོད་ མཇུག་བསྡུ་སྟེ་འདུག ཨིན་རུང་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ལོག་
ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༡༣ ལུ་ མར་ཕབ་འབད་ནུག ལས་མི་ཁག་
འབག་འདི་ཡང་ དངུལ་ཀྲམ་ཡོངས་བསོམས་ས་ཡ་༢.༢༩ ལུ་ འབད་བྱིན་ནུག ཁང་ཚན་ཡང་༡༦ ཡོདཔ་དང་ ཁོང་
ཚུ་གིས་ གླ་ཁར་སོད་མི་ཚུ་ལས་ ཟླཝ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༥༠༠ རེ་ ཁང་གླ་སྦེ་ བསྡུ་སྟེ་འདུག  
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ཆ་ཤས་ཁ་པ་: ཆད་སྐྱོན་དང་ ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ། 

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ གཞན་མི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་འཛིན་ཚུ་གིས་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་
ནང་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་ཡོད་མི་དང་ ཕན་འདེབས་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་མ་བརྩི་བར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ཁྲིམས་འབྲེལ་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ གཙུག་སྡེའི་ལམ་ལུགས་དང་ ཐོ་བཀོད་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་
སྐབས་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ལྷག་པར་དུ་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ ཆ་ཤས་གཉིས་ནང་དཔྱ་བགོ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཆ་ཤས་ཁ་ (༡) པའི་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་བཟ་ོ
གོང་འཕེལ་ནང་ཡོད་པའི་གནད་དནོ་ དཔེར་ན་ མཁོ་ཚད་ལངམ་ཡོདཔ་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ཚུགསཔ་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ 
ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་ སོད་དུ་རུང་བ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བརོ་བཏོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཆ་ཤས་ཁ་ (༢) པའི་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་
བཟོ་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འབྱུང་ཡོད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

དེ་ཚུ་ འོག་ལས་མར་ཁ་གསལ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཆ་ཤས་ཁ་པ་ (༡): ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་ནང་གི་ གནད་དནོ་ཚུ།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་གནད་དནོ་འདི་ མཁོ་ཚད་ལངམ་ཡོདཔ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཚུགསཔ་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་
དང་ལྡནམ་ སོད་དུ་རུང་བ་ཡོདཔ་ཚུའི་ དབྱེ་ཁག་ཡོངས་རོགས་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཁ་གསལ་སྦེ་ འོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་
ཨིན།  

1. མཁོ་ཚད་མ་ལངམ་ཡདོ་མི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དནོ་ཚུ།  

སོད་ཁྱིམ་དགོས་འདོད་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་རེ་བ་འགྲུབ་ནི་དནོ་ལུ་ ཁང་ཚན་དང་ བཟོ་བཀོད་མ་ལངམ་པར་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ 
ཚ་གྱང་ལང་སྟེ་འདུག མཁོ་ཚད་ལངམ་ཡོདཔ་མེད་པའི་ དཀའ་ངལ་བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ནི་དོན་ལུ་ འབད་བརོྩན་བཀོད་
ནི་འདི་ ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ སོད་ཁྱིམ་བཟ་ོབཀོད་དང་ ཁང་ཚན་གྱི་ གྱངས་ཁ་ཏན་ཏན་སྦེ་ 
མེད་མི་འདི་ལས་བརྟེན་  ཚད་འཛིན་ཤུགས་སྦེ་རང་ འབད་ནུག  

སོད་ཁྱིམ་མཁོ་ཚད་ལངམ་ཡོདཔ་མེདཔ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དནོ་ཚུ་ ཁ་གསལ་འོག་ལས་མར་ གྲོས་བསྡུར་འབད་
ཡོད:  

1.1 ཐིམ་ཕུ་བཟ་ོབཀོད་འཆར་གཞི་གིས་ དམིགས་ཚད་དཔག་ཡདོ་པའི་ཤངོ་ཚད་ལས་ མི་གྲངས་༦༧༤༢ ལྷག་
འཐེབ་སངོ་ཡདོཔ།  

གྲོང་སྡེ་ ཡང་ན་ ཁྲོམ་ག་ཅི་བཟུམ་ཨིན་རུང་ རྒྱུ་རྐྱེན་དཔེར་ན་ གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ས་གཞི་ ས་དབྱིབས་ ས་ཁམས་
གནས་སངས་ དེ་ལས་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་བརྟེན་ ཁོང་ཁོ་རའི་ཤོང་ཚད་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིམ་ཕུ་བཟ་ོབཀོད་
འཆར་གཞི་༢༠༠༠-༢༠༢༧ གིས་ ཐིམ་ཕུ་ནང་ མི་༡༠༧,༨༠༩ ལུ་ གནས་སོད་བྱིན་ཚུགས་པའི་ དམིགས་ཚད་དཔག་
ཡོདཔ་ཨིན། དམིགས་ཚད་དཔག་ཡོད་མི་འདི་ཡང་ གཞུང་ས་སོངམ་ཡོད་མི་ སྔོ་ཤིང་གི་ས་ དེ་ལས་ ཕར་ཚུར་དང་ 
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ཡར་མར་གནས་སོད་ཡོད་པའི་ཚད་ཚུ་རྩིས་ཏེ་ བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།  མི་རོབས་སོད་གནས་ཀྱི་ཤོང་ཚད་འདི་ ས་ཆ་ལག་
ལེན་མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༥༠ དང་ ཐོག་ཚད་ འོག་ཐོག་འདི་རྩིས་ཏེ་ གྱངས་ཁ་མཐོ་ཤོས་བཞི་འབད་བཞག་མི་འདི་ལུ་ 
གཞི་བཞག་སྟེ་ ཐག་བཅད་དེ་འདུག  

ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༣ པ་ལས་ ཐིམ་ཕུ་གི་ ཤོང་ཚད་འདི་ འོག་གི་པར་རིས་༡ ནང་ སོན་ཡོད་པ་ལྟར་ 
ལྷག་སྟེ་འདུག:  

 

རྒྱབ་ཁུངས: འབྲུག་མི་རོབས་དང་ཁྱིམ་གྱི་གྲངས་རྩིས་༢༠༠༥ དང་ ༢༠༡༧། ཐིམ་ཕུ་བཟོ་བཀོད་འཆར་གཞི་༢༠༠༢-༢༠༢༧། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་དཔྱད་ཞིབ།  

མི་རོབས་དང་ཁྱིམ་གྲངས་ཀྱི་རྩིས་༢༠༡༧ དང་
འཁྲིལཝ་ད་ ཐིམ་ཕུ་གི་མི་རབོས་འདི་༡༡༤,༥༥༡ 
ཡོདཔ་ཨིནམ་དང་ ཐིམ་ཕུ་མི་རོབས་སོད་ཚད་ཀྱི་
ཤོང་ཚད་འདི་ ༡༠༧,༨༠༩ ལས་མེདཔ་ཨིན་མས། ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཤོང་ཚད་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ལས་ མི་སོབས་
༦,༧༤༢ གིས་ ལྷག་སྟེ་འདུག ཐིམ་ཕུ་འདི་ ལམ་རྒྱ་ཆུང་སྦེ་ མི་གིས་ལྟེམ་ལྟེ་གང་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་དང་ ཐིམ་
ཕུ་བཟོ་བཀོད་འཆར་གཞི་༢༠༠༢-༢༠༢༧ ནང་ དནོ་ཚན་བཀོད་ཡོད་པར་ལྟར་ རང་བཞིན་ས་ཁོངས་མེདཔ་སྦེ་འདུག  

ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྒྲོང་སྡེ་ནང་ལུ་ ཤོང་ཚད་འདི་ལས་ལྷག་ཡང་སེང་འགྱོ་མང་འདི་ལུ་ གདངོ་ལན་འབད་ནི་དོན་
ལུ་ གྲ་སྒྲིག་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་འདུག ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཐིམ་ཕུ་བཟོ་བཀོད་འཆར་གཞི་༢༠༠༠-༢༠༢༧ གྱི་ བསྐྱར་
ཞིབ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག མང་འཛོམས་ལྷག་ཡོད་མི་འདི་ གདོང་ལན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་དང་ མ་
དངུལ་ཚུ་གི་ཐོག་ ག་ནི་ཡང་གྲ་སྒྲིག་མ་འབད་བར་འདུག  

སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལུ་ རྒྱལ་འཛིན་གཞུང་སྐྱོང་དང་ཐབས་རིག་སྤེལ་ཁང་གིས་ འབྲུག་གཞི་བཙུགས་དང་གཅིག་
ཁར་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བརྗོད་དོན་ ཞི་ལོྷད་ཡང་དག་དང་ལྡན་པའི་འབྲུག-རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམས་ཀྱི་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ གྲོང་གསེབ་ཟེར་མི་ཐོག་ལུ་  ཚོགས་ཐུན་ཞལ་འཛོམས་ཉིན་བཞི་འབད་མི་གཅིག་ འགོ་འདྲིན་
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པར་རིས་༡: མི་རོབས་དམིགས་ཚད་དང་ ཐིམ་ཁྲོམ་གྱི་ཤོང་ཚད།

 ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཤོང་ཚད་ (༡༠༧,༨༠༩) འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ 
༦,༧༤༢ གིས་ ལྷག་འཐེབ་ཡོདཔ། 
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

འཐབ་ནུག ལས་རིམ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༦ ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༩ མཇུག་
བསྡུ་ཡི། འདི་ཡང་ ཀི་དེབ་ ཞི་ལོྷད་ཡང་དག་དང་ལྡན་པའི་ཁྲོམ་སྡེ་ཟེར་འབྲི་མི་ ཇོ་ནཱ་ཊཱན་ཨེཕ་པི་རོའོས་དང་ ཡུ་ནཱའི་
ཊེཌ་ཀིང་ཌམ་ལས་ཨིན་མི་ ཇོ་ནཱ་ཊཱན་རོའོས་ཀྱི་ ངོ་འབོར་ཐོག་ལས་ འགོ་འདྲིན་འཐབ་ནུག ཉིན་གྲངས་བཞི་གི་ནང་ལུ་ 
མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ ཁྱེ་གྱོང་ཡོད་མི་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ 
ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་དང་འཕྱད་དེ་  གྲལ་གཏོགས་འཆར་གཞི་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཚུགས་པའི་སོད་
ཁྱིམ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ ཐིམ་ཁྲོམ་བཟ་ོབཀོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གྲོས་
བསྡུར་འབད་ནུག  ཚོགས་མཐུན་ཞལ་འཛོམས་འདི་ནང་ལས་ གལ་ཅན་གྱི་གནད་དོན་གཅིག་བཤད་ཡོད་མི་འདི་ ཐིམ་
ཕུ་ཁྲོམ་འདི་ མི་ཤོང་ཚད་ལས་ལྷག་ཡོདཔ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཁོད་ བཟོ་སྐྲུན་ལཱ་ཚུ་བཀད་འཛིན་འབད་དགོ་འདུག་ཟེར་
ཨིན་མས། ཇོ་ནཱ་ཊཱན་ཨེཕ་པི་རའོསོ་ཀྱིས་ ལམ་རྒྱ་ཚད་ཆུང་མི་འདི་ལས་ ཐིམ་ཕུ་ནང་ཁྱིམ་ཐོག་ཡར་སེང་ཡང་འབད་མི་
ཚུགས་ནི་མས་ཟེར་པའི་ བསམ་འཆར་ཡང་ བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།   

གནས་སངས་འདི་ གྲོང་གསེབ་ལས་ཁྲོམ་ཁར་གནས་སོ་འགྱོ་མི་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་ལས་ ཧེང་སྐལ་སྐྱོ་སི་སི་འགྱོ་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་ འབྲེལ་ཁེ་གྱོང་པ་ཚུ་གིས་ དུས་དང་མཐུན་པའི་མར་ཕབ་འབད་ནི་
དོན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་དང་ ལས་བྱེད་འཆར་གཞི་ཚུ་མ་བཟོ་བར་ཅིན་ ཤོང་ཚད་ལྷག་ཡོད་མི་འདི་གིས་ འདི་དང་འབྲེལ་
བའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་འབྱུང་ནི་ཨིན་མས། 

1.2 ཕུན་ཚགོས་གླིང་གི་ཤངོ་ཚད་འདི་ སྤྱི་ལ་ོ༢༠༥༦ ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ལྷདོ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ།  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་བཟོ་བཀོད་འཆར་གཞི་༢༠༡༣-༢༠༢༨ ནང་ལུ་ དམིགས་ཚད་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ནང་ ཁྲོམ་དང་ལྡན་
པའི་གྲོང་གསེབ་ཟེར་ ས་གནས་འཆར་གཞི་༡༡ ཡོད་མི་འདི་ནང་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གྲོང་སྡེ་གིས་ མི་རོབས་༨༥,༩༤༧ 
འདེ་ཅིག་ཤོང་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། འདི་ཡང་ ས་གནས་གཙོ་བོ་ནང་ བཟ་ོབཀོད་ཀྱི་ཐོག་ཚད་མང་ཤོས་དྲུག་དང་ ཕྱི་རྒྱ་
ནང་ལུ་ བཞི་འབད་ གོང་འཕེལ་ཡར་སེང་བར་མ་སྦེ་འགྱོ་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཐག་བཏོག་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་
ཐིམ་ཕུ་བཟུམ་སྦེ་  ཁོང་བའི་ཕར་ཚུར་དང་ ཡར་མར་གནས་སོད་ཡོད་པའི་ཚད་ཚུ་ མ་རྩིས་བར་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།  

མི་རོབས་དང་ཁྱིམ་གྲངས་ཀྱི་རྩིས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གྲོང་སྡེ་ནང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ 
གྱི་བར་ན་ མི་རོབས་བརྒྱ་ཆ་༣ གྱི་ཡར་སེང་འགྱོ་ནུག རྒྱུག་ཚད་ (རྩིས་བསོམས་བརྒྱ་ཆ་༣) འདི་ཁར་ ཕུན་ཚོགས་
གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ཤོང་ཚད་ དམིགས་ཚད་བཀོདཝ་ད་ ད་ལོྟ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལས་ ལོ་ངོ་༣༨ ཀྱི་རྒྱབ་ལུ་ ལོྷད་ཚུགས་ནི་
ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་ མི་སྡེ་དཔལ་འབརོ་དང་རང་བཞིན་གནས་སངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་འོག་ལུ་
གནས་པ་ཅིན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༥༦ ནང་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ མི་རོབས་ཤོང་ཚད་ཁར་ལོྷད་ཨིན་མས།   

གནས་སངས་འདི་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་པར་རིས་༢ པའི་ནང་ལུ་ སོན་ཡོདཔ:  
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

རྒྱབ་ཁུངས: འབྲུག་མི་རབོས་དང་ཁྱིམ་གྱི་གྲངས་རྩིས་༢༠༠༥ དང་ ༢༠༡༧། ཕུན་ཚོགས་གླིང་་བཟོ་བཀོད་འཆར་གཞི་༢༠༡༣-༢༠༢༨། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ དཔྱད་ཞིབ།  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་བཟོ་བཀོད་འཆར་གཞི་༢༠༡༣-༢༠༢༨ གིས་ སྤྱིར་བཏང་མི་སྡེའི་དགོས་མཁོ་འགྲུབ་ནི་དནོ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་
གི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་ནང་ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གལ་ཆེཝ་ཡོདཔ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། བཟ་ོབཀོད་འཆར་གཞི་འདི་
ནང་ལུ་ གཞན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ བདག་དབང་གྱི་སོད་ཁྱིམ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནི་དང་རྩིས་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་རྣམ་
པ་སྣ་ཚོགས་སོན་པའི་ ཐབས་ཤེས་༡༦ གི་ནང་བཅུད་བསྡུད་ཡོད་པའི་ ཁྱིམ་བཟོ་ཐབས་ལམ་གྱི་དནོ་ལུ་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་
འབད་ གཙོ་བོར་བཏནོ་ཏུ་འདུག 
འོང་འབབ་ཆུང་བའི་ཁང་ཚན་༥༠༦ འབད་མི་ བཟ་ོསྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ཁྱིམ་མ་ལངམ་པའི་
དཀའ་ངལ་འདི་སོམ་འབད་རང་འདུག  
ལྷག་པར་དུ་ སྲུད་བྱུས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ འོས་འབབ་ལྡན་པའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་མ་བཏོན་པར་ཅིན་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་
གི་ཤོང་ཚད་འདི་ མནོ་མི་འདི་ལས་ཧེ་མ་ ལྷག་འགྱོ་ནི་ཉེན་ཁ་འདུག     

1.3 ཁྱིམ་བཟའོི་བཟ་ོབཀོད་དང་ ཁང་ཚན་གྱངས་ཁའི་གནས་སྡུད་ཚུ་ ཡངོས་རགོས་སྦེ་མེདཔ།  
སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནི་དང་ གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དོན་ལུ་ གནས་སྡུད་གཞི་མཚམས་ དཔེར་ན་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་དབང་ཁྱབ་ནང་
འཁོད་ ཁྱིམ་བཟའོི་བཟོ་བཀོད་དང་ ཁང་ཚན་གྱི་གྱངས་ཁ་ག་དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་དགོཔ་འདི་ དགོས་མཁོ་ཉུང་མཐའ་
གཅིག་ཨིན། གནས་སྡུད་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་འཆར་གཞི་དང་ ཐབས་ལམ་བརྩམ་ནི་དོན་ལུ་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། 
ཁྱིམ་གླར་སོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ རྩ་ཚན་༤ དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ཁྱིམ་གླར་
སོད་དབང་འཛིན་གྱི་འོག་ལུ་  ལས་ཁུངས་ཡང་ན་ ལས་འཛིན་གཅིག་ངོས་འཛིན་དགོ་པའི་ འགན་ཁུར་བཀོད་དེ་འདུག  

27,658

87,956 
85,947.00 

ཤོང་ཚད།

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2017 2056

མི་ར
ོབས

།

ལོ་རིམ།

པར་རིས་༢ པ: མི་རོབས་དམིགས་ཚད་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ ཤོང་ཚད།
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ལྷག་པར་དུ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གི་ རྩ་ཚན་༦ (ཐ) ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གླར་སོད་དབང་འཛིན་འདི་གིས་ སོད་ཁང་དང་ 
ཚོང་འབྲེལ་ཁང་ཚན་ཚུ་གི་ གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཀོད་དེ་འདུག  

ཁྱུམ་གླར་སོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ 
ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་འདི་ ཁྱིམ་གླར་སོད་དབང་འཛིན་འབད་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་རུང་ ཁང་ཚན་གྱི་ གནས་སྡུད་
གཞི་མཛོད་རྒྱིན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག འདི་མ་ཚད་ ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གླར་སོད་བཅའ་ཁྲིམ་ 
བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་ གཞི་བཙུགས་ཡོད་མེད་ལྟ་རོག་འབད་མི་གི་ སྡེ་ཚན་ཡང་ན་ ལས་ཚན་ ངོས་འཛིན་མ་
འབད་བར་འདུག    

ལྷག་པར་དུ་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་རང་སོའི་ ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་དང་གཅིག་ཁར་  
ཁྱིམ་བཟོའི་བཟ་ོབཀོད་དང་ ཁང་ཚན་གྱི་གྱངས་ཁ་གི་གནས་སྡུད་ ལེན་ནི་དནོ་ལུ་ བཅར་ཡི། འདི་འབདཝ་ད་ ཐིམ་
ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་པའི་གནས་སྡུད་འདི་ ཡོངས་རོགས་འབད་མིན་འདུག ཁྲོམ་
སྡེ་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ ཁང་ཚན་དང་ བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་ཚུ་ འདི་བསྒང་ལེན་ཏེ་ བཟ་ོབསྒང་རང་འདུག འདི་བཟུམ་
གྱི་ ཁྲོམ་སྡེ་ཁྱབ་དབང་ནང་འཁོད་ཡོད་པའི་ ཁང་ཚན་དང་ བཟ་ོབཀོད་གནས་སྡུད་ཐ་ོགཞུང་ཡོད་མི་འདི་གིས་  འོང་
འབབ་བསྡུ་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ གཞི་བརན་གརོྩ་བོ་གཅིག་འབད་ ཕན་ནི་ཨིན་མས། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་
འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱིས་ ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་
ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཁྱིམ་བཟོའི་གནས་སྡུད་ ངེས་བདེན་འབད་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོད་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཁྱབ་དབང་འདི་ནང་ལུ་ 
སྒེར་གྱི་ཁྱིམ་བཟོའི་བཟོ་བཀོད་དང་ ཁྱིམ༌ཚན་གྱི་གནས་སྡུད་ ཡོངས་རོགས་འབད་མེདཔ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ནང་
ལུ་ སོན་ཡོད:  
ཐིག་ཁྲམ་༡ པ: ཁྱིམ་བཟོའི་བཟོ་བཀོད་དང་ ཁང་ཚན་གྱི་གྱངས་ཁ། 
ཐིམ་ཕུ།  

ལས་འཛིན། 
སྒྲིང་ཁྱིམ་
གྱངས་ཁ། 

ཁང་ཚན་གྱངས་
ཁ། དྲན་གསོ། 

རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ།  44 353 ཡོངས་རོགས། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱུམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད། 277 1107 ཡོངས་རོགས། 
ཁྲོམ་སྡེ། 5734 7389 ཡོངས་རོགས་མེདཔ། 
ཡོངས་བསོམས།  6055 8849   

ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 
རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ།  36 290 ཡོངས་རོགས། 
རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱུམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད། 24 158 ཡོངས་རོགས། 
ཁྲོམ་སྡེ། 1899 7960 ཡོངས་རོགས་མེདཔ། 
ཡོངས་བསོམས། 1959 8408   

རྒྱབ་ཁུངས: རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད། རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕགོས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་
དངུལ། ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ།  
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་
དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ དེ་ལས་ ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ རང་སོའི་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ 
ཁྱིམ་བཟོའི་བཟ་ོབཀོད་དང་ ཁང་ཚན་ཡོངས་བསོམས་ ག་དེ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ སོན་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ རྩིས་
ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་(སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༡) ལུ་ ཁང་ཚན་གྱི་གྱངས་ཁ་ དུས་མཐུན་བཟོ་བའི་བསྒང་འདུག འདི་
འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ གནས་སྡུད་ཡོངས་རོགས་འབད་མེདཔ་ ཤེས་ཅི།  

འདི་བཟུམ་ གནས་སྡུད་ཡོངས་རོགས་མེད་མི་འདི་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ འབྲུག་གི་ས་དང་ ཁྱིམ་གླར་སོད་ཀྱི་
བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༥ ཅན་མ་དང་ ཁྱིམ་གླར་སོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ གནད་དོན་དང་
འཁྲིལ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་འདི་ལས་ འབྱུང་ནུག  

ཁེ་གྱོང་པའི་ལན་གསལ: 

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས: རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ ཁྱིམ་བཟོའི་གནས་སྡུད་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འབད་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་བའི་ ལས་འཛིན་ངོས་འཛིན་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ ངེས་ལན་སོམ་
ཡོད་ཟེར་བཀོད་ཡོད། ཁོང་གིས་སབ་མི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཅ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལུ་ བདག་དབང་ས་ ས་ཨེ་ཀར་
ཡོངས་བསོམས་  གྲངས་འབོར་དང་ སའི་ཐ་ོགཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ གནས་ཚུལ་གྱི་ གནས་སྡུད་ཡོངས་རོགས་འབད་
ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱིམ་བཟའོི་གནས་སྡུད་ཡང་དགོཔ་འདུག ཁོང་གིས་བཤད་མི་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གླར་སོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་
༢༠༡༥ ཅན་མ་དང་ ཁྱིམ་གླར་སོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་གྱི་ ངེས་པར་གྱི་འགན་དབང་བཀོད་
ཡོད་པ་ལྟར་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཞབས་ཏགོ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལཱ་འགན་འདི་ ཚབས་ཆེན་གྱི་
ཐོག་ལས་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ ཨིན་མས།   

1.4 ཁྱིམ་བཟ་ོདགོས་མཁོ་གི་བརག་ཞིབ་མ་འབད་བར་ཡདོཔ།  

ཁྱིམ་བཟོའི་བཟ་ོབཀོད་དང་ ཁང་ཚན་གྱི་གནས་སྡུད་འདི་ སྲིད་
བྱུས་བརྩམ་ནི་དོན་ལུ་ ངེས་པར་མཁོ་བའི་ཆ་ཤས་གརོྩ་བོ་ཅིག་
ཨིན། མ་འོངས་པའི་ ཁྱིམ་དགོ་མཁོ་བརག་ཞིབ་འབད་ནི་དོན་ལུ་
མི་རོབས་ཡར་སེང་དང་ ཁྱིམ་གྱི་མཛོད་ཆས་འདི་ ཞིབ་འཇུན་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅནཅིག་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་བཟོའི་དགོས་མཁོ་ཐོག་ 
བརག་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ཐོ་བཀོད་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ ཡང་ན་ ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གྲོམ་སྡེ་ 
གཉིས་ཆ་ར་ནང་མིན་འདུག  

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ ལས་ཚོགས་རིམ་སྒྲིག་ནང་ལུ་ དགོས་མཁོ་བརག་ཞུབ་སྡེ་ཚན་ཡོད་
འདི་འབད་རུང་ དམིགས་བསལ་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ སོད་ཁྱིམ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུན་གྱི་ཞིབ་འཚོལ་ཅིག་
འབད་ཡོདཔ་མ་གཏོགས་ དགོས་མཁོ་བརག་ཞིབ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག  

རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་བཟོའི་
དགོས་མཁོ་ཐོག་ བརག་ཞིབ་འབད་ཡོད་
པའི་ ཐོ་བཀོད་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། 
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

སྤྱིར་བཏང་རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚད་ཁར་ ཁྱིམ་བཟ་ོདགོས་མཁོ་གི་བརག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་འགན་ཁག་ ལས་འཛིན་ག་ལུ་
ཕོགཔ་ཨིན་ གསལ་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་ མིན་འདུག ཨིན་རུང་ ཞི་གཡོགཔ་ངི་དནོ་ལུ་ ཁྱིམ་དགོས་མཁོ་གི་གནད་དནོ་འདི་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ཁྲིམས་ཡིག་ནང་ལུ་ བཀོད་དེ་འདུག འདི་གི་དོན་ལུ་ འདི་བཟུམ་
གྱི་བརག་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ ཐོ་བཀོད་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐབས་
ཤེས་དང་པ་འདི་ དགོས་མཁོ་བརག་ཞིབ་ཨིན་ ཧ་གོ་དགོ་གོ སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནི་དང་ ཐབས་ཤེས་སྒྲིགས་ནི་ཚུ་ མ་
འབད་བའི་ཧེ་མ་ ཁྱིམ་དགོས་མཁོ་གི་བརག་ཞིབ་ཚུ་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

ལྷག་པར་དུ་ དགོས་མཁོ་བརག་ཞིབ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་འདི་ གླར་སོད་ཚུགས་པའི་ཁྱིམ་གྱི་མཛདོ་ཆས་དང་ དེ་དང་
འབྲེལ་མཐུན་མི་རོབས་ཀྱིབར་ན་ མ་འགྲིགས་བཏོན་མི་འདི་ལས་ མངོན་གསལ་འབདཝ་ཨིན། ད་ལོྟ་བར་ཡང་ ཞི་
གཡོགཔ་གི་མི་རོབས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕགོས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་
དངུལ་ནང་ཡོད་པའི་ གླ་སོད་ཚུགས་པའི་ སོད་ཁྱིམ་གྱི་ མཛོད་ཆས་གཉིས་ཀྱིབར་ན་ མ་མཐུན་པ་འདུག  

པར་རིས་༦ པའི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་
འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་བཟོ་ཡོད་པའི་ ཁང་ཚན་ (དབྱེ་སྡེ་ལྟར) མི་རོབས་ཀྱི་ཐད་དུ་ མཚུངས་འབྲེལ་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་འཁོད་ ཐིམ་ཕུ་ནང་ལུ་ ཞི་གཡོགཔ་གི་མི་རོབས་ནི་ལས་ མཐོ་ཤོས་འདི་ མི་
རོབས་ཡོངས་བསོམས་༣༩༤༠ གིས་ ཁྱད་འཛིན་པའི་དབྱེ་རིམ་ (ཁྱད་འཛིན༡-༥) ཡོདཔ་དང་ མི་རོབས་དམའ་ཤོས་
འདི་ ཡོངས་བསོམས་༢༡༥ གིས་ བཀོད་ཁྱབ་༣ པའི་ལྟག་ལས་ཚུ་ ཚུད་ཡོད།  

 

རྒྱབ་ཁུངས: རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད། རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚ་ོརྟེན་མ་དངུལ།  རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱི་ དཔྱད་ཞིབ།  

ཁྱིམ་བཟོའི་མཛདོ་ཆས་དང་ སོད་མིའི་མི་རབོས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ལུ་ ཁྱད་པར་ཡོདཔ་ གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ གསལ་
སོན་འབད་ཡོད། དཔེར་ན་ དབྱེ་རིམ་༡ པའི་ནང་ལུ་ མི་རབོས་༢༡༥ ཀྱི་དོན་ལུ་ ཁང་ཚན་བརྒྱ་ཆ་༣༥ ཡོདཔ་དང་ 
དབྱེ་རིམ་༢ པའི་ནང་ལུ་ མི་རབོས་༣༩༤༠ གི་དོན་ལུ་ བརྒྱ་ཚ་༧ ལས་ཡང་ མིན་འདུག འདི་བཟུམ་སྦེ་ དབྱེ་རིམ་

I II III IV

civil servant Population 215 3940 3271 901

units created as per grade 35% 7% 26% 30%
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པར་རིས་༣: རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕགོས་དང་འཚ་ོརྟེན་མ་དངུལ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་
ཚད་ཀྱིས་བཟ་ོཡདོ་པའི་ ཁྱིམ་ཚན་ དང་ མི་རོབས་ཀྱི་ཐད་དུ་ མཚུངས་འབྲེལ་འབད་ཡདོ། (ཐིམ་ཕུ)



11 

 

 

                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

༤ པའི་ནང་ལུ་ མི་རབོས་༩༠༡ གི་དོན་ལུ་ ཁང་ཚན་བརྒྱ་ཆ་༣༠ འདུག སོད་མི་མི་རོབས་ཀྱི་ཐོག་ལས་དབྱེ་བ་ཕྱེཔ་ད་ 
ཁང་ཚན་དབྱེ་རིམ་མ་འདྲཝ་འབད་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ མི་མཉམ་པ་སྦེ་འདུག  འདི་བཟུམ་ཁྱད་པར་མཐོན་
ཡོད་མི་འདི་ དགོས་མཁོ་བརག་ཞིབ་མ་འབད་མི་འདི་ལས་ འབྱུང་ནུག  

ལས་འཛིན་འཆར་གཞི་དང་འཁྲུལཝ་ད་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ ལས་ 
སཡི་ལོ་༢༠༢༣ གི་ནང་འཁོད་ ཁང་ཚན་ཡོངས་བསོམས་༡,༡༥༠ རྐྱབ་ནི་གི་ འཆར་གཞི་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ 
དགོས་མཁོ་བའི་ ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ མི་རོབས་ཀྱི་དབྱེ་
རིམ་དང་འཁྲིལ་ དགོས་མཁོ་བརག་ཞིབ་འགོ་འདྲིན་འཐབ་སྟེ་ ལཱ་ཚུ་འབད་དགོཔ་འདུག  

ཁེ་གྱོང་པའི་ལན་གསལ: 

རྒྱལ་ཡངོས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕགོས་དང་འཚ་ོརྟེན་མ་དངུལ: རྒྱལ་ཡངོས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕགོས་དང་འཚ་ོརྟེན་མ་
དངུལ་གྱིས་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁོང་ཚུ་ ཞི་གཡགོཔ་ཚུ་ལུ་ གླ་སདོ་ཚུ་པའི་ སདོ་ཁྱིམ་བྱིན་ནི་འདི་ ཁོང་གི་
འགན་དབང་མེན་པར་ལས་ གོང་གི་དནོ་ཚན་ཚུ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡངོས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕགོས་དང་འཚ་ོརྟེན་མ་དངུལ་ 
བཀོད་ཡདོ་མི་འདི་ ལ་ལུ་མི་བདེན་ཟེར་ཨིན། གཉིས་པ་ཟེརཝ་ད་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་རྐྱབ་ཡདོ་པའི་ སདོ་ནི་གི་སྒྲིང་
ཁྱིམ་ཚུ་ ཁོང་རའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ ད་ལྟ་ོཡདོ་པའི་ཁྲོམ་གྱི་གླ་ཚད་ཁར་ གླ་ཁར་བྱིན་ཡདོ་ཟེར་ཨིན་མས།  

1.5 འབྲུག་པའི་མི་ལེ་ཤ་ཅིག་ ཁྱིམ་ཚང་ཇའི་སྒང་ནང་སདོ་མི་འདི་གིས་ མི་སྡེ་དཔལ་འབརོ་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡདོཔ།  

འབྲུག་པའི་མི་ཚུ་ ས་མཚམས་ཕར་ཁར་ ཁྱིམ་ཚང་ས་གནས་ཇའི་སྒང་ནང་སོད་ཡོད་མི་འདི་ གནད་དནོ་ཚ་གྱང་ཅན་
ཅིག་ལུ་ འགྱུར་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་འཛིན་ལེ་ཤ་ དཔེར་ན་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་དང་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་
སྡེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་ཚུ་གིས་ 
གནས་སྡུད་ཚུ་གནས་སངས་ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག་
བདག་སྐྱོང་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་ཚུན་ བཟའ་ཚང་༡༢༢༨ དང་ལྡན་པའི་ མིའི་གྱངས་ཁ་
ཡོངས་བསོམས་༣༩༥༥ འདི་ཡང་ མང་ཤོས་རང་ འོང་འབབ་ཆུང་བའི་མི་རབོས་ནང་ཚུད་ཚུ་ འདུག་ཟེར་ཨིན་མས། 
གཡོག་རིགས་དང་ གཡོག་གི་གནས་རིམ་མ་འདྲཝ་ནང་ལས་ མི་ཚུ་ཡོདཔ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་༡ པའི་ནང་ སོན་ཡོད:  
ཁྲིག་ཁྲམ་༢ པ: ཇའི་སྒང་ནང་སདོ་པའི་ མི་ཚུ་གི་ བཅུད་དནོ། 

རོང་ཁག/ལཱ་གཡགོ ལས་འཛིན། ཞི་གཡོག སྒེར་སྡེ། ནང་ཨམ། གཞན་
མི། 

ཡོངས་
བསོམས། 

བུམ་ཐང་།     5   2 7 
ཆུ་ཁ། 42 19 311 23 104 499 
དར་དཀར་ནང་། 29 7 138 23 59 256 
ཧཱ། 3 4 13 6 6 32 
ལྷུན་རྩི། 11 7 35 6 10 69 
མོང་སྒར། 39 24 165 37 19 284 
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ས་རོ། 8 3 35   46 
པདྨ་དགའ་ཚལ། 24 15 182 47 33 301 
སྤུ་ན་ཁ། 6  12  7 25 
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། 14 9 131 19 32 205 
བསམ་རྩེ། 75 29 498 47 102 751 
གསར་སངས། 43 17 224 19 46 349 
ཐིམ་ཕུ། 8 1 49 7 5 70 
བཀྲིས་སྒང་། 35 11 287 73 52 453 
བཀྲིས་གཡང་རྩི། 9 6 50 27 22 110 
ཀྲོང་གསར།   11 29 6  46 
རྩི་རང་། 10 14 210 9 34 277 
དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་།    17 8 29 54 
གཞནལམ་སྒང་། 17  75  20 112 
ཡོངས་བསོམས། 373 177 2466 357 582 3955 
རྒྱབ་ཁུངས་ : ཕུན་ཚོགས་གླིང་དྲུང་ཁག 

ཐིག་ཁྲམ་འདི་ནང་མཐངོ་ཡོད་པ་ལྟར་ མི་མང་ཤོས་རང་ མི་སྡེའི་ནང་ དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་དབྱེ་ཚན་ དཔེར་ན་ སྒེར་
གྱི་ལས་གཡོགཔ་དང་ ནང་ཨམ་ཚུ་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་གྱི་ མི་འབརོ་ཞིབ་རྩིས་ཀྱི་གནས་སང་གཅིག་ཁར་ ཉེན་ཁ་
ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ཨིན། རིགས་བསྲེ་གཉེན་སོར་རྐྱབ་མི་འདི་གིས་ མི་སྡེ་དང་ ལམ་སོལ་གཏོར་འགྱོ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡང་ཡོདཔ་
ཨིན།  

འདི་དང་འགལ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ འབྲུག་པ་མེན་མི་ སོད་མི་ གྱངས་ཁ་མངམ་སྦེ་འདུག འབྲུག་མི་རོབས་དང་ཁྱིམ་
གྱི་གྲངས་རྩིས་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ནང་ལུ་ འབྲུག་པ་མིན་པའི་མི་༥༧༣ སོད་ཡོདཔ་སྦེ་
ཨིན་མས། གཞུང་འབྲེལ་མེད་པའི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁོང་ཚུ་མང་ཤོས་ཅིག་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ཉེན་
སྲུང་ངེས་ཏན་ཡོད་པའི་ ཁང་གླ་ག་དེ་ཅིག་འབད་རུང་ སོད་ཚུ་མི་པའི་ ཚོང་པ་ཚུ་ཨིན་ཟེར་ ཤེས་ཅི། ཕུན་ཚོགས་གླིངགི་
ས་གནས་གརོྩ་བོ་འདི་ མང་ཤོས་རང་ ས་མཚམས་ཕར་ལས་ཨིན་པའི་ ཚོང་པ་ཚུ་གིས་གནས་ཡོདཔ་སྦེ་འདུག  

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ འདྲི་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ གནས་སངས་འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཁོང་གིས་ཤེས་
ཡོད་རུང་ གནས་སངས་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཡིག་ཐ་ོཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ གནས་
སངས་འདི་ ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ འཛིན་སྐྱོང་འབད་དགོཔ་དང་ མ་འདོད་པའི་མི་འབོར་ཞིབ་རྩིས་ཀྱི་བརྒྱུད་གནས་
འདི་ ལོག་འགྱུར་འབད་དགོཔ་འདུག  

2. ཁང་གླ་སདོ་ཚུགསཔ་ཡདོ་མེད་ཀྱི་ གནད་དནོ་ཚུ། 

སྤྱིར་བཏང་ག་ར་གིས་ ངེས་ལེན་འབད་བའི་ སྤྱིར་བཏང་བཅའ་ཡིག་འདི་ ཁྱིམ་གྱི་ཁང་གླ་འདི་ ཁྱིམ་གུང་འདི་གི་འོང་
འབབ་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༣༠ གི་ འགལ་ནི་མི་འོང་ཟེར་མི་འདི་ཨིན། བཅའ་ཡིག་འདི་ ཧེ་མ་ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ཨིས་ཊེཌས་ 
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ཨོཕ་ ཨ་མེ་རེ་ཀ་གི་ ཁྱིམ་གྱི་བཅའ་ཁྲུམས་༡༩༣༧ ཅན་འདི་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་ནང་ལུ་ སྤྱི་
མཐུན་གཞུང་འདི་གིས་ མི་དམངས་ཁྱིམ་བཟོ་ལས་འཛིན་ཚུ་ལུ་ འངོ་འབབ་ཆུང་བའི་བཟའ་ཚང་ཚུ་ལུ་ ཁྱིམ་བྱིན་ནི་
དོན་ལུ་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ཚུ་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་ནང་ལས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གིས་ བཟའ་ཚང་གི་ཟླ་
རིམ་ཁང་གླ་དང་ ཕན་ཆས་ཚུ་ ཁྱིམ་གུང་འདི་གི་ཟླ་རིམ་འོང་འབབ་འདི་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༣༠ ལས་མང་སྟེ་ཡོད་པར་ཅིན་ 
དངུལ་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་སྦེ་ བཀོད་དེ་འདུག  
འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཞབས་ཏོག་གི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༥ ཅན་མ་ ཟིན་བྲིས་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ནང་ལུ་ ཞི་གནས་དང་ ཁྲོམ་
སྡེ་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ལུ་ སོད་མི་ཚུ་གི་ ཁང་གླ་འདི་ ཁྱིམ་གུང་གི་འོང་འབབ་དཔྱ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༣༥ ལུ་ འོག་ལུ་འོང་དགོ་
ཟེར་བཀོད་དུ་འདུག   

ཐུམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་འདི་ ཡར་རྒྱས་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ སཡིར་
བཏང་ཁྱིམ་གྱི་ མཛོད་ཆས་འདི་ གོང་འཕེལ་འགྲོས་ཀྱིས་སྦེ་ འགྱོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་དང་འབྲེལ་ གོང་ཆེ་བའི་ ཁྱིམ་
བཟོ་དང་ ཁང་ཚན་ཚུ་ ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན། བརྒྱུན་འགྲོས་འདི་གིས་ གནས་སངས་ཚུ་གི་བར་ན་ མ་མཐུན་པ་
འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ སྒྲོང་སྡེ་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གདོང་ལན་ཚུ་ བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ གླར་སོད་ཚུགས་པའི་ཁྱིམ་ དགོས་
མཁོ་དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་དོན་ལུ་ ལཱ་འགན་གརོྩ་ཅིག་འབག་དགོཔ་འདུག བཅད་ཚན་འའིད་ནང་ལུ་ ‘གླར་སོད་ཚུགས་
པའི’ཟོར་མི་འདི་ ཁང་གླ་སོད་ཚུགས་ནི་ལུ་ དགོཔ་ཨིན།  

ཡིག་ཆ་དང་ གནས་ཚུལ་ཐབོ་ཡོད་མི་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དབྱེ་དཔྱད་འབདཝ་ད་ ནརོ་འཁྲུལ་མཐོང་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལས་མར་ གྲོས་བསྡུར་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། 

2.1 ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ མི་རབོས་མང་ཤསོ་ཅིག་ལུ་ ཁང་གླའི་ཟད་འགྲོ་ གོང་ཆེ་བ་ཡདོཔ།  

ཁང་གླ་སོད་ཚུགས་ནི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་རོྩད་ཉེན་ཅན་གྱི་ གནད་དནོ་ཅིག་ཨིན་རུང་ ང་བཅས་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ནི་དོན་
ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞབས་ཏོག་གི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ དོན་ཚན་ཚུ་ ཁང་གླ་སོད་ཚུགས་གཏན་འབེབས་འབད་ནི་དནོ་ལུ་ གནས་
ཚད་སྦེ་ འབག་ཡོདཔ་ཨིན།   

འབྲུག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞབས་ཏགོ་གི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༥ ཅན་མ་ ཟིན་བྲིས་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ནང་ལུ་ ཞི་གནས་དང་ ཁྲོམ་
སྡེ་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ལུ་ སོད་མི་ཚུ་གི་ ཁང་གླ་འདི་ ཁྱིམ་གུང་གི་འངོ་འབབ་དཔྱ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༣༥ གི་ འོག་ལུ་འོང་དངོ་
ཟེར་བཀོད་དུ་འདུག 

གནད་དནོ་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ལུ་ ཁང་གླང་སོད་ཚུགས་འདི་ ཁང་གླའི་ཟད་འགྲོའི་ཆ་ཚད་ ཁྱིམ་གུང་གི་འོང་འབབ་ཐོག་ 
ཚད་བཏོན་འབདཝ་ཨིན། སྤྱིར་བཏང་ ཁྱིམ་གུང་གི་ འངོ་འབབ་དང་ ཁང་ཁླའི་ཐད་འགྲོའི་གནས་སྡུད་ ཞི་གཡོག་གླ་
ཆ་གི་དཔྱ་ཚད་ (འོང་འབབ་སྦེ་ འབག་ཡོད)དང་ རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན་གི་ འབྲུག་འཚོ་བའི་གནས་ཚད་
བརག་ཞིབ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ལུ་ (Bhutan Living Standard Survey, 2017) གཞི་བཞག་སྟེ་ ཐིམ་
ཕུ་གི་ ཁང་གླ་ཟད་འགྲོ་གི་དཔྱ་ (དངུལ་ཀྲམ་༦,༨༣༥) དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་(དངུལ་ཀྲམ་༤,༥༡༨) ལས་མེད་པ་ལས་ 
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ང་བཅས་ཀྱི་ དཔྱད་ཞིབ་འདི་ ཚད་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁང་གླའི་དཀའ་ངལ་ཡོངས་རོགས་
སྦེ་ འདི་གིས་གསལ་སོན་མི་འབད་འངོ་།  དཔྱད་ཞིབ་འདི་ པར་རིས་༤ པའི་ནང་ སོན་ཡོདཔ་ཨིན:  

 

རྒྱབ་ཁུངས་: འབྲུག་འཚོ་བའི་གནས་ཚད་བརག་ཞིབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ཞི་གཡོགཔ་གི་རྩབའི་གླ་ཆ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱི་ དཔྱད་ཞིབ།  

པར་རིས་༤ པ་འདི་ནང་སོན་ཡོད་པ་ལྟར་ ཁྱད་འཛིན་༥ པའི་མན་ཆད་ཡོད་པའི་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་རྩ་
བའི་གླ་ཆ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༤༠་ལས་ མཐོ་ཤོས་ བརྒྱ་ཆ་༩༨ ཁང་གླ་གི་ཟད་འགྲོ་སྦེ་ བཏང་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་
གིས་ འོང་འབབ་ཆུང་བའི་མི་རབོས་ཚུ་ལུ་ ཁང་གླ་གི་དཀའ་ངལ་འདི་ལས་བརྟེན་ སྡུག་བསྔལ་ཡོདཔ་ གསལ་སོན་
འབདཝ་ཨིན།  

འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ཡང་ ཁང་གླ་གི་དཀའ་ངལ་འདི་ འངོ་འབབ་ཆུང་བའི་མི་ཚུ་ལུ་འདུག ཕུན་ཚོགས་
གླིང་གི་ ཁང་གླ་ཟད་འགྲོ་གི་དཔྱ་འདི་ འབྲུག་འཚོ་བའི་གནས་ཚད་བརག་ཞིབ་༢༠༡༧ ཅན་མ་ (དངུལ་ཀྲམ་༤,༥༡༨) 
འདི་ ཞི་གཡོགཔ་གི་གླ་ཆའི་དཔྱ་ཚད་ཀྱི་ ཆ་ཚད་སྦེ་འབག་ཡོདཔ་ཨིན། གནས་སངས་འདི་ འོག་གི་པར་རིས་འདི་ནང་
ལུ་ གསལ་སོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན:  

 

རྒྱབ་ཁུངས་: འབྲུག་འཚོ་བའི་གནས་ཚད་བརག་ཞིབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ཞི་གཡགོཔ་གི་རྩབའི་གླ་ཆ་གི་དནོ་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ དཔྱད་ཞིབ།  

13% 15% 18% 22% 25% 28% 32% 40%42%46% 50% 57% 61% 64% 68% 74% 80% 85% 89% 98%
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ཞི་གཡགོ་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། 

པར་རིས་༤ པ་: བརྒྱ་ཆའི་ནང་ལུ་ འོང་འབབ་ལས་ ཁང་གླ་གི་དནོ་ལུ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡདོ། (ཐིམ་ཕུ)
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ཞི་གཡགོ་གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། 

པར་རིས་༥ པ་: བརྒྱ་ཆའི་ནང་ལུ་ འོང་འབབ་ལས་ ཁང་གླ་གི་དནོ་ལུ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཡདོ། (ཕུན་ཚགོས་གླིང)
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

གོང་གི་ པར་རིས་༤ པ་དང་ ༥ པ་འདི་ལས་ ནར་ལེབ་མང་ཤོས་གཅིག་ དམརཔོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ ཁང་གླའི་
ཟད་འགྲོ་བཏང་ནི་ནང་ དཀའ་ངལ་ཡོདཔ་སོནམ་ཨིན།  

ཞི་གཡོགཔ་གི་ མི་རོབས་ནང་ལས་ དཔྱ་གསུམ་(༡༠༤༨༧) 
འདི་ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གཉིས་ནང་ལུ་ཡོདཔ་དང་ 
མང་ཤོས་ཅིག་ (བརྒྱ་ཆ་༥༩) འདི་ ཁྱད་འཛིན་༥ པའི་ མན་
ཆད་ཚུ་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་
གླིང་གི་ ཞི་གཡོགཔ་གི་ མི་རོབས་མང་ཤོས་ཅིག་ལུ ཁང་གླའི་ཟད་འགྲོ་འདི་ མཐོ་དྲགས་སྦེ་འདུག  

མི་རོབས་ཀྱི་གྱངས་ཁ་འདི་ ལོ་ལྟར་བཞིན་ཡར་སེང་འགྱོ་ད་ོཡོདཔ་ལས་ གླར་སཡོད་ཚུགས་པའི་ཁྱིམ་གྱི་ དགོས་འདོད་
འདི ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ མཐོ་དྲགས་སྦེ་འདུག མི་རོབས་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་གིས་ ཁྱིམ་དགོས་འདོད་
ནང་ལུ་ ཨུ་ཚུགས་རྐྱབ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་ ཁྱིམ་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གབ་ཐོབ་རྐྱབ་ད་ོཡོདཔ་དང་ ཁང་
གླ་ཁར་བཏང་མི་ཚུ་གིས་ གླ་ཆ་མངམ་ལེན་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་མས། 

ལྷག་པར་དུ་ ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ ཁྱིམ་ཁང་གླའི་འཐུས་ཐོབ་ཡོད་མི་དང་ ཁང་གླའི་ཐད་འགྲོའི་དཔྱ་དང་
གཅིག་ཁར་ དབྱེ་བ་དཔྱད་བལྟཝ་ད་ ཁྱིམ་ཁང་གླའི་འཐུས་འདི་གིས་ ཞི་གཡོགཔ་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ ཁང་གླའི་ཟད་
འགྲོ་འགབ་ཚུགས་ཙམ་གཅིག་ལས་ མིན་འདུག ཁ་གསལ་ཐིག་ཁྲམ་༣ པའི་འདི་ནང་སོན་ཡོད:  

ཐིག་ཁྲམ་༣ པ: ཐིམ་ཕུ་དང་ཕུན་ཚགོས་གླིང་ནང་གི་ ཁྱིམ་ཁང་གླའི་འཐུས་ཐད་དུ་ ཁང་གླའི་ཟད་འགྲོ། 
རིམ་
ཨང་། 

གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ། ཁྱིམ་ཁང་གླའི་
འཐུས།  (ཀ) 

ཐིམ་ཕུའི་ ཁང་
གླའི་ཟད་འགྲོའི་
དཔྱ། (ཁ) 

ཁྱད་པར། 
(ཀ)-(ཁ) 

ཕུན་ཚགོས་
གླིག (ག) 

ཁྱད་པར། 
(ཀ)-(ག ) 

1 ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན། 15,030 6835 8,195 4518 10,512 
2 སྲིད་གཞུང་གི་ དྲུང་ཆེན་ཚུ།  13,185 6835 6,350 4518 8,667 
3 བཀོད་ཁྱབ/མཁས་མཆོག་༡ པ། 10,915 6835 4,080 4518 6,397 
4 བཀོད་ཁྱབ/མཁས་མཆོག་༢ པ། 9,155 6835 2,320 4518 4,637 
5 བཀོད་ཁྱབ/མཁས་མཆོག་༣ པ། 7,740 6835 905 4518 3,222 
6 ཁྱད་འཛིན་༡ པ། 6,200 6835 -635 4518 1,682 
7 ཁྱད་འཛིན་༣ པ། 5,475 6835 -1,360 4518 957 
8 ཁྱད་འཛིན་༣ པ། 4,800 6835 -2,035 4518 282 
9 ཁྱད་འཛིན་༤ པ། 4,275 6835 -2,560 4518 -243 
10 ཁྱད་འཛིན་༥ པ། 3,500 6835 -3,335 4518 -1,018 
11 ལྟ་སྐོར་༡ པ། 3,275 6835 -3,560 4518 -1,243 
12 ལྟ་སྐོར་༢ པ། 2,965 6835 -3,870 4518 -1,553 
13 ལྟ་སྐོར་༣ པ། 2,710 6835 -4,125 4518 -1,808 
14 ལྟ་སྐོར་༤ པ། 2,405 6835 -4,430 4518 -2,113 
15 ལྟ་སྐོར་༥ པ། 2,225 6835 -4,610 4518 -2,293 

ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ ཞི་གཡོགཔ་གི་ མི་
རོབས་མང་ཤོས་ཅིག་ལུ་ ཁང་གླའི་ཟད་འགྲོ་ མཐོ་
དྲགས་སྦེ་འདུག  
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

16 ལག་ལེན་༡ པ། 2,145 6835 -4,690 4518 -2,373 
17 ལག་ལེན་༢ པ། 2,015 6835 -4,820 4518 -2,503 
18 ལག་ལེན་༣ པ། 1,830 6835 -5,005 4518 -2,688 
19 ལག་ལེན་༤ པ། 1,700 6835 -5,135 4518 -2,818 
20 སྤྱི་གཡོགཔ་དང་ གཞི་རིམ་ལས་གཡོགཔ་༡ པ། 1,615 6835 -5,220 4518 -2,903 

རྒྱབ་ཁུངས་: འབྲུག་འཚོ་བའི་གནས་ཚད་བརག་ཞིབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། ཞི་གཡོགཔ་གི་རྩ་བའི་གླ་ཆ་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་དཔྱད་ཞིབ།  

འདི་གིས་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་འབད་བར་ཅིན་ གནས་རིམ་ བཀོད་ཁྱབ/མཁས་མཆོག-༣ པའི་ཡན་ཆད་ཚུ་ལུ ཁྱིམ་ཁང་གླའི་
འཐུས་འདི་ ལང་ཡོདཔ་སྦེ་སོན་ཡོདཔ་ད་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཁྱད་འཛིན་༣ པའི་ཡན་ཆད་ལུ་ ལངམ་སྦེ་འདུག ལས་
འཛིན་དང་ སྒེར་གི་ལས་ཁུངས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་ཁང་གླའི་འཐུས་བྱིན་ནི་མེདཔ་དང་ ཁོང་རའི་ཟླ་རིམ་གླ་ཆ་
ལས་སོད་དོ་ཡདོཔ་ཨིན་མས།  

ཨིན་རུང་ གནས་སྡུད་མ་ལངམ་པར་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འབད་མ་ཚུགས་པར་ཡོད་རུང་ ཐིམ་
ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ནང་ཡོད་པའི་ ཁང་གླའི་གནས་སངས་སོན་ནི་དོན་ལུ་ཨིན། ཞིབ་དཔྱད་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ 
ཁྱིམ་གུང་གི་འོང་འབབ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༣༥ གི་གནས་ཚད་བཞག་ཡོད་མི་འདི་ ངོ་མ་ནང་ ཁང་གླ་སོད་ཡོད་མི་འདི་ལས་ 
ཁྱཕ་པར་སོམ་སྦེ་འདུག ཁང་གླ་སོད་ཚུགས་པའི་ཁྱིམ་གྱི་དགོས་འདོད་དང་ མི་རོབས་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ 
ཁྱིམ་གྱི་ཚོང་ནང་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་དང་ དགོས་འདོད་ཡོད་མི་གཉིས་ཆ་ར་གིས་ འབད་དགོཔ་ལེ་ཤ་འདུག  

2.2 ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པའི་ ཁང་གླ་ཡར་སེང་འབད་ཡདོཔ།  

ཁང་གླ་གི་ཁྱིམ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཡོངས་གྲགས་སྦེ་ ཁྱབ་ཡོདཔ་དང་ མང་ཆེ་ཤོས་
ཅིག་ སྒེར་གྱི་དབང་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན། འབྲུག་འཚོ་བའི་གནས་ཚད་བརག་ཞིབ་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་ འཁྲིལཝ་ད་ 
ཁྱིམ/ཁང་ཚན་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༨༤ དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་བརྒྱ་ཆ་༦༩ སྒེར་ཁོངས་གྱི་ བྱིན་དོ་ཡོདཔ་དང་ 
གཞན་མི་ཚུ་ མི་སྡེ་ལས་འཛིན་དང་ གཞན་མི་ཚུ་གིས་ བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན། སྒེར་གྱི་ཁྱིམ་ཐབོ་ནི་འདི་ ཁང་གླ་སོད་ཚུགས་
མི་འདི་དང་འཁྲིལ་ བྱིན་ཡོདཔ་དང་ ཁང་གླ་འདི་ ཚོང་གི་དགོས་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐག་བཅད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁང་
གླའི་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ཡང་ འབྲུག་གི་ས་དང་ ཁྱིམ་གླར་སོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༥ ཅན་མ་དང་ ཁྱིམ་གླར་སོད་ཀྱི་
བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་པ་ལྟར་ཨིན:  

འབྲུག་གི་ཁྱིམ་གླར་སོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༢༥ ནང་ལུ་ “ཇོ་བདག་གིས་ ཁང་གླར་སོད་མི་ 
ཁྱིམ་ནང་འཛུལ་ཞིནམ་ལས་ ལོ་ངོ་གཉིས་མ་ལང་ ཚུན་ཚོད་ ཁང་གླ་ཡར་སེང་འབད་མི་ཆོག” ཟེར་བཀོདདེ་འདུག  

ཁྱིམ་གླར་སོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁང་གླ་སེང་ནི་དོན་ལུ་ སྔོན་ཁང་གླ་ཡར་
སེང་འབད་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚེས་དང་ ཡང་ན་ གླ་ཁར་སོད་མི་འཛུལ་བའི་ཉིནམ་འདི་ལས་ ལོ་གཉིས་དགོཔ་དང་ ཡར་སེང་
འདི་ཡང་ ཟླ་རིམ་གྱི་ཁང་གླ་འདི་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༡ ལས་ལྷག་ནི་མི་འོང་ཟེར་འདུག   
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

འདི་འབདཝ་ད་ འདི་དང་རྒྱབ་འགལ་སྦེ་ འབྲུག་འཚོ་བའི་གནས་ཚད་བརག་ཞིབ་༢༠༡༧ དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁང་གླ་འདི་
ཚུལ་དང་ མ་མཐུན་པར་སེང་ད་ོཡོདཔ་འབད་འདུག ལན་གསལ་འབད་མི་ཡོངས་བསོམས་༡༤༨༥ ལས་ ༩༤༨ གིས་ 
ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཁང་གླ་ཚར་གཅིག་སེང་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༨༤ འདི་ སྒེར་གྱི་གླ་
ཁར་བྱིན་མི་ཨིན་མས། ཁ་གསལ་འདི་འོག་གི་པར་རིས་༦ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད:  

 

རྒྱབ་ཁུངས:འབྲུག་འཚོ་བའི་གནས་ཚད་ཀྱི་བརག་ཞིབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན། 

གོང་གི་ པར་རིས་འདི་ལས་ ལོ་གཉིས་ནང་ཚར་གཅིག་སྦེ་ བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ལས་རྒྱབ་འགལ་ཏེ་ གླ་ཁར་སོད་མི་མང་
ཤོས་ཅིག་ལུ་ ཚུལ་དང་མ་མཟུན་པའི་ ཁྱིམ་ཁང་གླ་ ལོ་རེ་བཞིན་ ཚར་གཅིག་དང་ གཉིས་སེང་ཡོད་པའི་ ཉམས་
མོང་འདུག     

འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ནང་ལུ་ཡང་ ལན་གསལ་འབད་མི་ཡོངས་བསོམས་༢༧༩ ལས་ ༡༣༤ གིས་ ལོ་
གཅིག་ནང་ལུ་ ཁང་གླ་ཚར་གཅིག་སེང་ཡོདཔ་སྦེ་ བཀོད་ཡོདཔ་དང་ ཁ་གསལ་འདི་འོག་གི་པར་རིས་༧ པའི་ནང་
བཀོད་ཡོད:  

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Don’t know

monthly

Once in 13 years

Once in 5 years

Once in 7 years

Twice a year

Don’t 
know

fixed
rate

monthly
Once a

year
Once in

13 years
Once in
4 years

Once in
5 years

Once in
6 years

Once in
7 years

rent free
Twice a

year

Household 233 246 1 948 1 16 23 1 1 1 247

པར་རིས་༦ པ: ཁང་གླ་སེང་པའི་ འབྱུང་གྲངས། (ཐིམ་ཕུ)
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 
 

རྒྱབ་ཁུངས་ : འབྲུག་འཚོ་བའི་གནས་ཚད་ཀྱི་བརག་ཞིབ་༢༠༡༧ ཅན་མ། རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན། 
མི་སྡེ་དང་ མི་སྡེ་ཆ་ཤས་ཨིན་པའི་ཁྱིམ་ཚུ་གི་ ཁྱིམ་གྱི་ཁང་གླ་འདི་ ཁྱིམ་གླར་སོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་འདི་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཡར་སེང་འབད་དེ་འདུག འདི་འབདཝ་ད་ སྒེར་གྱི་ཁྱིམ་གྱི་ཁང་གླ་ཚུ་ བཀག་འཛིན་འབད་མི་མེདཔ་
དང་ ཁྱིམ་གླར་སོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་འདི་དང་ འཁྲིལ་ནི་མིན་འདུག   

འདི་བཟུམ་འབྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ཁྱིམ་གླར་སོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་བཙུགས་ཡོད་ག་ ལྟ་རོག་འབད་མི་ མེད་
མི་འདི་ལས་ཨིན་མས།  

ཁྱིམ་གླར་སོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ དནོ་ཚན་༡༣༨ ནང་བཀོད་ཡོད་མི་ནང:  

‘ཁྱིམ་གླར་སོད་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཅའ་ཁྲིམས་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་ དེ་ལས་ ཁྱིམ་གླར་སོད་ཞབས་ཏོག་
ལམ་ལུགས་ གཞི་བཙུགས་ཡོད་ག་ ལྟ་རོག་འབད་དགོ’  

ཁྱིམ་གླར་སོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་ནང་ ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་འདི་ ཁྱིམ་གླར་སོད་དབང་འཛིན་ཨིན་ཟེར་ 
བཀོད་དེ་འདུག ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པར་ ཁང་གླ་སེང་ཡོད་མི་འདི་ ལྟ་རོག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་
ལཱ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ ལྟ་རོག་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་གི་ཐོ་བཀོད་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག  

ཚུལ་མིན་ཁང་གླ་སེང་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཁང་གླ་ཁར་སོད་མི་གི་ དཔལ་འབོར་ལུ་ གནོད་པ་འོང་ནི་དང་ དུས་མཐུན་
འདི་གི་དོན་ལུ་ ལཱ་མ་འབད་བར་ཅིན་ ཁང་གླ་སོད་ཚུ་ནི་ནང་ལུ་ དཀའ་ངལ་འོང་ནི་ཨིན་མས།  

3. སདོ་དུ་རུང་བ་དང་ འབྲེལ་བའི་གནད་དནོ་ཚུ།  

སོད་དུ་རུང་བ་འོང་ནི་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ བདེ་ཏོག་ཏོག་སོད་ནི་དང་ འཚོ་བའི་གནས་སངས་ཡང་དྲགས་བཏང་ནི་ དེ་ལས་ 
དཔལ་འབོར་དང་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་གནས་ཚུགས་མི་འདི་ལུ་ གོཝ་ཨིན། འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ས་གནས་ནང་འཁོད་ཀྱི་ 
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པར་རིས་༦ པ: ཁང་གླ་སེང་པའི་ འབྱུང་གྲངས། (ཕུན་ཚོགས་གླིང་)
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

དཔལ་འབོར་ མི་སྡེ་ དེ་ལས་ ལམ་སོལ་དང་ རང་གཞིན་གནས་སངས་ཀྱི་ གནས་སངས་ཚུ་ཡང་ ཚུདཔ་ཨིན། ཁྲོམ་
ཁར་འབད་བ་ཅིན་ འཚོ་བའི་གནས་སངས་དང་ ཁྲོམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ གནས་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ 
ཁྲོམ་ག་དེ་སྦེ་ བཟོཝ་ཅིན་ ང་བཅས་རའི་ འཚོ་བའི་གནས་སངས་ཡང་ འདི་བཟུམ་གྱི་ཕན་གནོད་འོངམ་ཨིན - 
གཟུགས་ཁམས་དང་ སེམས་ཁམས་ དེ་ལས་ ཆ་རོགས་དང་ ཁྱིམ་ཚང་ཐོབ་ནི་གི་ གོ་སྐབས་དང་ དེ་ལས་ གཡོག་
གི་གོ་སྐབས་ ཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན།   

ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་སྦེ་ སོད་ནི་ ང་བཅས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ ཡིག་ཆ་ ག་ཅི་ནང་ཡང་ འབྲུག་གི་ འཚོ་བའི་ཨང་ཡིག་
ཟེར་  གསལ་བཀོད་མེདཔ་ལས་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་དནོ་ལུ་ འཚོ་བ་འདི་ འགོ་ལུ་ཡོད་པའི་ ཚད་
གཞི་བཞི་ནང་ བཀོད་ཡོད:  

 འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཐོབ་ཡོདཔ།  
 གཙང་སྦྲ་ཡོདཔ།   
 བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དནོ་ལུ་(གྱང་ ཁྱིམ་ཐོག་དང་ འཐིང་གཞི) སྤུས་ཚད་དང་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་  མཁོ་ཆས་ལག་
ལེན་འཐབ་ཡོདཔ། དང་།  

 ཁྱིམ་གུང་གིས་ ཁང་ཚན་ག་དེ་ཅིག་སོད་ཡོདཔ།   

འབྲུག་གི་མི་རབོས་དང་ཁྱིམ་གྲངས་རྩིས་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་དབང་ཁྱབ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ 
ལུགས་མཐུན་གཞི་ཚགས་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ཡོད་མི་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་མ་གཏོགས་ སོད་ཚུགསཔ་སྦེ་
འདུག ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་དབང་ཁྱབ་ནང་འཁོད་ ལུགས་མ་མཐུན་པར་གཞི་ཆགས་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ལུ་ ཚ་གྱང་ལང་
དགོཔ་འདུག ལུགས་མ་མཐུན་པར་ གཞི་ཆགས་ཡོད་མི་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་གཉིས་ཆ་ར་ནང་འདུག  

གོང་ལུ་བཀོད་པའི་ ཚད་གཞི་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ སོད་རུང་བའི་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལས་མར་ གྲོས་
བསྡུར་འབད་ཡོད:   

3.1 ལུགས་མཐུན་མེད་པར་གཞི་ཆགས་ཡདོ་མི་དེ་གིས་ གྲོང་སྡེའི་ སདོ་རུང་བ་དང་ མཛེས་ཆ་ལུ་ གནདོ་ཡདོཔ:  

ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་འདི་ ཚད་འཛིན་འབད་མི་ཨིནམ་དང་ ལུགས་མཐུན་མེད་པར་ གཞི་ཆགས་ནི་འདི་ བཀག་དམ་
འབད་དགོཔ་ཨིན། ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ལུགས་མཐུན་མེད་པར་གཞི་ ས་གོ་༡༠ ནང་ ཆགས་ཡོདཔ་དང་ ཕུན་ཚོགས་
གླིང་ལུ་འབད་བར་ཅིན་ དཔག་བསམ་ཁ་ལུ་ཡོད་པའི་ ས་གནས་བྷ་ལུ་ཇོ་ར་ནང་ གཅིག་འདུག  

ལུགས་མཐུན་མེད་པར་གཞི་ཆགས་ཡོད་མི་ནང་སོད་མི་ མི་མང་ཤོས་ཅིག་ གྲོང་གསེབ་ལུ་ གནས་སོ་འོང་མི་དང་ ཁྲོམ་
སྡེ་གི་ས་གནས་ཚུ་ གླ་ཁར་བྱིན་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཚུ་ གླ་ཁར་ལེན་མ་ཚུགས་པའི་ཁྲོམ་གྱི་ཁྱིམ་གུང་ཚུ་ཨིན་མས། ཐོ་བཀོད་
ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་ཡོད:  
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ཐིག་ཁྲམ་༤ པ་: ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚགོས་གླིང་གི་ ལུགས་མཐུན་མེད་པའི་ གཞི་ཆགས།  
རིམ་
ཨང་། 

ས་གནས། ས་གི་ ཇོ་བདག  གནས་མཁན། 
ཁྱིམ་གུང་གི་ 
གྱངས་ཁ། 

མི་རབོས་ཡོངས་
བསོམས། 

1 
དབངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མའི་ 
ལྟག་ལུ། ཁྲོམ་སྡེ། 

ཁྲོམ་སྡེ་གི་གཞི་རོགས་
ལས་གཡོགཔ། 3 17 

2 
ཨོ་ལ་ཁ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་མི་གི་སོད་སྒར། 
(ལུང་བསན་ཕུག་གཞུང་ལམ་ འོག་ལུ) ཁྲོམ་སྡེ། 

ཁྲོམ་སྡེ་གི་གཞི་རོགས་
ལས་གཡོགཔ། 1 5 

3 བར་པའི་ས་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་མི་གི་སོད་སྒར། 
(བར་པའི་ས་གཞུང་ལམ་ འོག་ལུ) ཁྲོམ་སྡེ། ཁྲོམ་སྡེ་གི་ལས་མི། 

6 32 

4 
བཱསི་བཞག་སའི་ ས་གོ་ གྲོས་འཆར་བཀོད་
ཡོད་སར། (ཨོ་ལ་ཁ) སྒེར། སྒེར་གྱི་མི་རང་སོ། 

མེད། མེད། 

5 ལྕང་ཇི་ཇི་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་མི་གི་སོད་སྒར།  ཁྲོམ་སྡེ། ཁྲོམ་སྡེ་གི་ལས་མི། 3 7 

6 ཀ་ལ་བ་ཛར་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་མི་གི་སོད་སྒར་
དང་ གཞན། (ལྕང་སྒྱིད་དར་ཕུག) ཁྲོམ་སྡེ། ཁྲོམ་སྡེ་གི་ལས་མི། 

65 263 

7 
ལྕང་སྒང་ཁ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་མི་གི་སོད་སྒར། 
(རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་
རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ གནས་ཁོངས་འོག་ལུ)  ཁྲོམ་སྡེ། ཁྲོམ་སྡེ་གི་ལས་མི། 

6 15 

8 
མི་ཏིག་ཐང་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་མི་གི་སོད་སྒར། 
(བོན་པའི་ གྲོང་མཐའ)  ཁྲོམ་སྡེ། ཁྲོམ་སྡེ་གི་ལས་མི། 

2 7 

9 
མི་ཏིག་ཐང་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་མི་གི་སོད་སྒར། 
(འབྲུག་ས་སྣུམ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ས་འོག་ལུ) ཁྲོམ་སྡེ། ཁྲོམ་སྡེ་གི་ལས་མི། 38 191 

10 ལྕང་སྒང་ཁ་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་མི་གི་སོད་སྒར། 
(ལྕང་སྒང་ཁ་སོབ་གྲྭ་སོ་ལོགས་ཁར)  ཁྲོམ་སྡེ། ཁྲོམ་སྡེ་གི་ལས་མི། 

14 56 

བསོམས། 138 593 

11 

བྷ་ལུ་ཇོ་ར། ཕུན་ཚོགས་གླིང་། 

ཁྲོམ་སྡེ་དང་ 
སྒེར་མི་རང་སོའི་
བར་ན་ དཀའ་
ངལ་བྱུང་ཡོདཔ། 

བཟོ་གྲྭའི་ལས་མི་དང་ 
སའི་ཇོ་བདག་ཚུ།  

38 115 

ཡོངས་བསོམས།  708 
རྒྱབ་ཁུངས: ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ།  

ལུགས་མཐུན་མེད་པའི་ གཞི་ཆགས་འདི་ནང་ལུ་ མི་གྲངས་༧༠༨ ཚུད་པའི་ ཁྱིམ་གུང་༡༧༢ འདུག འདི་བཟུམ་གྱི་ 
དབྱེ་རིམ་ནང་ཚུད་པའི་ ཁྱིམ་གུང་ཚུ་ སྤུས་ཚད་དཀོན་ཡོད་པ་མི་དང་ ཉེན་སྲུང་མེད་པའི་ དེ་ལས་ གཙང་སྦྲ་མེད་པའི་ 
གནས་སངས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚུ་ནང་སོད་དེ་འདུག   
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ལུགས་མཐུན་མེད་པའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ རྟེན་གཞི་མ་ལངས་པར་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ གོང་
འཕེལ་མེད་པའི་ས་གནས་ནང་ལས་ཕར་ གནས་ཏེ་འདུག དཔག་བསམ་ཁ་ལུ་ཡོད་མི་འདི་ སྒེར་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་དང་ ཕུན་
ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་བར་ན་ ས་ཆ་གི་སྐོར་ལས་ མ་འགྲིག་པར་འདུག  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

ལྕང་སྒྱིད་དར་ཕུག་ཡོངས་རོགས་མཐོང་ས། (ཀ་ལ་བ་ཛར) 

ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་རང་སོ་གིས་ གནས་སང་འདི་གི་སྐོར་ལས་ཁ་གོ་ཡོད་རུང་ འདི་ཡར་དྲགས་བཏང་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་
མེད་པར་འདུག ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཡང་ འདི་བཟུམ་གྱི་ གཞི་ཆགས་ཚུ་ བཤིག་ནི་གི་ཞག་དུས་ ངེས་གཏན་གི་ནི་མ་
བཀོད་པར་ གནས་བཅུག་ནུག འདི་བཟུམ་ འཕ་ོམཐུད་འབྱུང་པར་ཅིན་ མ་འོངས་པ་ནང་ གནས་མི་ཚུ་གི་ བདེ་སྐྱིད་
ལདང་ གྲོང་སྡེ་གི་མཛེས་ཆ་ལུ་ གནོད་ནི་ཨིན་མས། 

ཁེ་གྱོང་པའི་ལན་གསལ: 

ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ: ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ལན་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ ལུགས་མཐུན་མེད་པའི་ གཞི་ཆགས་མར་ཕབ་འབད་
ནི་དནོ་ལུ་ འོང་འབབ་ཆུང་མི་གི་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་གི་ འཆར་གཞི་ཡོདཔ་ འདི་དང་གཅིག་ ཁོང་གིས་བཤད་མི་ནང་ ལོ་
ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༢ ནང་ལུ་ འདི་དནོ་ལུ་ འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡ ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས། ཁོང་གིས་བཤད་
མི་ནང་ལུ་ གཞི་ཆགས་འདི་ཚུ་བཤིག་མ་བཏང་པའི་ཧེ་མ་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་ཁ་གསལ་སྦེ་འབད་དགོཔ་འདི་ 
གལ་ཅན་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཟེར་བཀོད་ཡི།  

3.2 ལུགས་མཐུན་མེད་པའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ནང་ ཆབ་གསང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ ལེགས་ཤམོ་མེདཔ།  

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་འཁྱམ་སྙན་ཞུ་འདི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སང་སྒར་གྱི་དནོ་ལུ་ ཚད་གཞི་གཅིག་འདི་ གཙང་
སྦྲ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འོང་ནི་དནོ་ལུ་ མི་གྱངས་ཁ་འོས་ལྡན་གཅིག་ལུ་ སྒེར་ ཡང་ན་ མི་སྡེ་ཆབ་གསང་ཚུ་ རུབ་སོད་འབད་
ཚུགསཔ་སྦེ་ བཀོད་དེ་འདུག སྤྱིར་བཏང་ གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པའི་ མཐུན་རྐྱེན་འདི་ཚུ་ མི་གི་གསོ་བ་དང་ འཕོད་
བསྟེན་གྱི་དནོ་ལུ་ གལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།  
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ཆབ་གསང་གི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ལུགས་མཐུན་གཞི་བཀོད་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ཡོདཔ་ འབྲུག་མི་རོབས་དང་ཁྱིམ་གྲངས་རྩིས་
༢༠༡༧ ཅན་མའི་ གནས་སྡུད་འདི་ནང་ སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་སོན་ཡོད:  

 
རྒྱབ་ཁུངས་: འབྲུག་མི་རོབས་དང་ ཁྱིམ་གྲངས་རྩིས་༢༠༡༧ ཅན་མ། རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན།  

གོང་ལུ་སོན་ཡོད་པ་ལྟར་ ཁྲོམ་སྡེ་གཉིས་ཆ་རའི་ ཁྱིམ་གུང་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ལུ་ ཆུ་བཤལ་ཡོད་པའི་ཆབ་གསང་གི་ 
མཐུན་རྐྱེན་འདུག ཨིན་རུང་ ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ལུ་ ཆབ་གསང་གི་ མཐུན་རྐྱེན་
ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་ གནས་སངས་ཚུ་ཡང་ འདུག དཔེར་ན་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་ཡོངས་བསོམས་ལས་ ཁྱིམ་གུང་
༡༠༦༨ (བརྒྱ་ཆ་༤.༡༦) དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་ཡོངས་བསོམས་ལས་ ༢༠༢ (བརྒྱ་ཆ་ ༢.༩༦) 
ལུ་ ཁབ་ཏོ་མེད་པའི་ དངོ་སོད་གསང་སོད་དང་ མར་འབབ་རིང་བའི་གསང་སོད་  ལུད་བཟ་ོཔའི་གསང་སོད་དང་ དེ་
ལས་ ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ གསང་སོད་རང་མེདཔ་སྦེ་འདུག འདི་བཟུམ་གྱི་གསང་སོད་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་མི་ ཁྱིམ་གུང་མང་
ཤོས་ར་ འོང་འབབ་ཆུང་བ་ཚུ་ཨིན་མས། ཁྲོམ་སྡེ་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ ལུགས་མཐུན་མེད་པར་གཞི་ཆགས་ཡོད་མི་ནང་ལུ་ 
གནས་སོད་ཚུ་རྩི་ནག་གི་ རྒྱ་ཛི་ལོག་སོད་འབད་དེ་ འོག་གི་པར་རིས་ནང་བཀོད་ཡོད་པ་ལྟར་ ས་གོ་ཡངས་དྲགས་ནང་
བཟོ་སྟེ་འདུག:  
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པར་རིས་༨་པ: ཆབ་གསང་མཐནོ་རྐྱེན་གྱི་རིགས།
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  བར་པའི་ས་གཞུང་ལམ་འོག་ལུ་ གསང་སོད་ ས་གོ་ཡངས་དྲགས་བཟོ་ཡོདཔ།  དཔག་བསམ་ཁའི་ བྷ་ལུ་ཇོ་ར་ནང་ གསང་སོད་རུབ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་  ཐིམ་ཕུ་ནང་ཡོད་པའི་ལུགས་མཐུན་མེད་པའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ནང་ ས་གནས་རེ་རེ་གི་ ས་གནས་
བལྟ་ཞིབ་ནང་འགྱོ་སྟེ་ དྲི་བ་དྲིས་ལན་འབདཝ་ད་ ཆབ་གསང་ཚུ་མ་ལང་པར་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐོང་ཡོདཔ་དང་ འདི་མ་ཚད་ 
ཡོད་པའི་གསང་སོད་ཚུ་ མར་འབབ་རིང་བའི་གསང་སོད་སྦེ་ ས་གོ་ཡངས་དྲགས་ནང་རྐྱབ་ཡོདཔ་དང་ ཁྱིམ་གུང་ཚུ་གི་
ནང་མཁོད་ རུབ་སོད་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ཁྲུས་ཁང་སོ་སོ་མེདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། 

འདི་བཟུམ་ཆབ་གསང་གིས་ གཙང་སྦྲ་མེད་པའི་ གནས་སངས་ནང་སོད་བཅུག་ནི་མ་ཚད་ མ་འངོས་པ་ནང་ལུ་ 
མི་མང་གསོ་བའི་འཕོད་བསྟེན་ལུ་ གནོད་ནི་ཉེན་ཁ་ཡོད། 

3.3 སདོ་ནི་གི་ས་གོ་ལངམ་དང་ གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་སདོ་གནས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡདོཔ།  

གནས་ཚད་གཅིག་འདི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་འཁྱམ་སྙན་ཞུ་འདི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སང་གར་གྱི་དོན་ལུ་ 
སོད་སའི་ས་གོ་འདི་ མི་གསུམ་ལས་ལྷག་ནི་མེད་པར་ ལངམ་སྦེ་དགོ་ཟེར་ བཀོད་དེ་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ 
ཁང་ཚན་རུབ་སོད་འབད་བའི་ཁྱིམ་གུང་གི་མངོན་གསལ་གྱངས་ཁ་འགོ་གི་པར་རིས་༩ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

རྒྱབ་ཁུངས་: འབྲུག་མི་རོབས་དང་ ཁྱིམ་གྲངས་རྩིས་༢༠༡༧ ཅན་མ། རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན།  

པར་རིས་༩ པ་འདི་ནང་ མངོན་གསལ་འབད་ཡོད་པ་ལྟར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ དཔྱ་བསོམས་མི་
གྲངས་༤.༠༡ གིས་ ཁང་ཚན་རུབ་སོད་འབད་ད་ོཡོདཔ་དང་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཐིམ་ཕུ་ལུ་ མི་གྲངས་༤.༥༡ གིས་
ཁང་ཚན་རུབ་སོད་འབད་ད་ོཡོདཔ་ལས་ འདི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་འཁྱམ་གྱི་ ལམ་ལུགས་ ཁང་ཚན་
རེ་ནང་མི་གསུམ་ལས་ལྷག་ནི་མི་འོང་ ཟེར་མི་འགལ་བ་ཨིན་མས།   
མངོན་གསལ་ཡོད་པ་ལྟར་ ཁྱིམ་གུང་གྱངས་ཁ་ ཐིམ་ཕུ་ནང་(༢༦༤༧)དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ནང་(༡༢༤༣) འདི་ 
ཁང་ཚན་གཅིག་འབད་བའི་ ཁང་ཚན་ནང་ལུ་སོད་ད་ོཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ མི་སྡེ་དང་ རང་སོའི་དུས་ཡུན་
ལངམ་སྦེ་ བཏོན་མ་ཚུགས་མི་འདི་གིས་ རང་སོའི་དང་ མི་སྡེའི་བསམ་བརྗོད་མོན་བཤད་ལུ་ གནདོ་ནི་ཨིན་མས། 
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ཁང་ཚན་གྱངས་ཁ།

པར་རིས་༩ པ: ཐམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚགོས་གླིང་གི་ ཁྱིམ་གུང་ནང་གི་ ཁང་ཚན་
གྱངས་ཁ།
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

འདི་འབདཝ་ལས་ གནས་སངས་འདི་ དང་ལེན་མ་འབད་བར་བཞག་པར་ཅིན་ མ་འོངས་པའི་ནང་ལུ་ དཀའ་
ངལ་འཐནོ་ནི་ཨིན་མས།  

3.4  ལུགས་མཐུན་མེད་པར་གཞི་ཆགས་ཡདོ་མི་ནང་ལུ་ འཐུང་ཆུ་མ་ལང་པར་ཡདོཔ།  

འཐུང་ཆུ་འདི་ གཙང་སྦྲ་ལྡན་པའི་མི་ཚེ་སོད་ནི་དོན་ལུ་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། ལུགས་མཐུན་མེད་པར་གཞི་ཆགས་
ཡོད་མི་ནང་ལུ་ སོད་མི་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ འཐུང་ཆུ་འདི་ ཉིན་འདི་ནང་ལུ་ དུས་ཡུན་བཀག་འཛིན་འབད་ཐོག་ལས་ 
བྱིན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 

འབྲུག་གི་ཆུའི་སྲིད་བྱུས་ནང་ལུ་ ཆུ་འདི་ མིའི་འཚོ་བ་དང་ གསོ་བའི་དོན་ལུ་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། འདི་འབདཝ་
ལས་ མི་ངོམ་རེ་རེ་གིས་ རང་སོའི་སོད་ནི་དང་ གརྩང་སྦྲའི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་ གོང་ཚད་རན་པ་ དེ་ལས་ 
ཚད་ལངམ་སྦེ་ ཆུ་ཐོབ་ནི་དབང་ཆ་ཡོད། ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག ཨིན་རུང་ ས་གནས་བལྟ་ཞིབ་ནང་ལུ་འགྱོཝ་ད་ 
ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འདི་ ཉིན་འདི་ནང་ལུ་ དུས་ཡུན་བཀག་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལས་ བྱིན་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚད་མ་ལང་
པར་བྱིན་ཏེ་ཡོདཔ་སྦེ་ མཐངོ་ཅི།  

འབྲུག་མི་རབོས་དང་ཁྱིམ་གྱི་གྲངས་རྩིས་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ གནས་སྡུད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་འདི་ 
སྤྱིར་བཏང་བོ་གཏད་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོད་རུང་ མི་མང་ལ་ལུ་གཅིག་ལུ་ བོ་གཏད་ཚུགས་པའི་ཆུ་གི་བཀྲམ་སྤེལ་ མ་
ཐོབ་པར་འདུག འབྲུག་མི་རོབས་དང་ཁྱིམ་གྱི་གྲངས་རྩིས་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁྲོམ་སྡེ་གཉིས་ནང་ལུ་ 
བོ་གཏད་མེད་པའི་འཐུང་ཆུའི་ཁ་གསལ་ འོག་གི་པར་རིས་༡༠ པ་ནང་སོན་ཏེ་ཡོད:  

 
 

རྒྱབ་ཁུངས་: འབྲུག་མི་རོབས་དང་ ཁྱིམ་གྲངས་རྩིས་༢༠༡༧ ཅན་མ། རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན།  

པར་རིས་༡༠ པ་འདི་ནང་ལུ་ ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་གི་ བོ་གཏད་ཚུགས་པའི་ འཐུང་ཆུའི་མཐུན་
རྐྱེན་གསལ་སོན་འབདཝ་ཨིན། འདི་གིས་ ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་༣༧༨༨ (བརྒྱ་ཆ་༡༧.༩) དང་ ཕུན་ཚོགས་
གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་༡༡༡༢ (བརྒྱ་ཆ་༡༦.༣༡) བོ་གཏད་ཚུགས་པའི་ འཐུང་ཆུ་མ་ཐོབ་པར་ཡོདཔ་སྦེ་ སོན་
ཏེ་འདུག  
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ལུ་ ‘ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཐུང་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཀྱི་
ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་’ རྐྱབ་ཡོད་མི་འདི་ནང་ལུ་ དང་ ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ ས་གནས་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ལུ་ 
འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་་སྤེལ་མ་ལངམ་སྦེ་ཡོདཔ་དང་ བགོ་བཀྲམ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་མ་འབད་བར་འདུག་ཟེར་ བཀོད་དེ་
འདུག  

འདི་བཟུམ་སྦེ་ ལུགས་མཐུན་མེད་པའི་གཞི་ཆགས་ བྷ་ལུ་ཇོ་ར་ནང་ལུ་ཡང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་མ་ལང་པར་
འདུག གནས་སངས་འདི་ འོག་གི་པར་རིས་འདི་ནང་ལུ་ གསལ་སོན་འབད་ཡོད:  

 

ཆུ་འདི་ འཚོ་བ་དང་ གཙང་སྦྲ་དང་ལྡནམ་སྦེ་ སོད་ནི་དནོ་ལུ་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མི་ག་ར་ལུ་ ཁོང་སོད་སར་
ལུ་དབྱེ་བ་མ་ཕྱེ་པར་ ལངམ་སྦེ་དང་ བོ་གཏད་ཚུགས་པའི་ དེ་ལས་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི་ འཐུང་ཆུ་ཐབོ་དགོཔ་འདི་ 
གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། མ་འོངས་པ་ནང་ བོ་གཏད་དང་ ཉེན་སྲུང་ལྡན་པའི་ འཐུང་ཆུ་ལངམ་སྦེ་ ཐབོ་མ་ཚུགས་མི་འདི་
གིས་ མི་སྡེའི་གསོ་བ་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡོད་མ་ཚད་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་མ་འདོད་པའི་གནོད་པ་ཚུ་འབྱུང་ནི་ཨིན།   

3.5 ལུགས་མཐུན་མེད་པར་གཞི་ཆགས་ཡདོ་ས་ལུ་ གྱང་དང་ ཁྱིམ་ཐགོ་ དེ་ལས་ འཐིང་གཞིའི་བཟ་ོསྐྲུན་ནང་ 
སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡདོཔ།  

སོད་ཁྱིམ་འདི་གིས་ དགོས་འདདོ་རྩ་བ་འདི་ ནང་སོད་མི་ཚུ འཕོད་སོར་མེད་པའི་ རང་བཞིན་གྱི་འབྱུང་བ་དང་ རྐྱེན་
ངན་གྱི་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ལས་ བསྲུང་ནི་དནོ་ལུ་ཨིན། བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ སྤུས་ཚད་དང་ ཡུན་གནས་འདི་ ནང་སོད་མི་ཚུ་གི་ 
ཚེ་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ གནལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་རང་སོའི་ ས་ཁོངས་ནང་ཡོད་པའི་ གཞི་བཀོད་མང་ཤོས་
ཅིག་ བཟོ་སྐྲུན་བཅའ་ཡིག་གི་ ཚད་འཛིན་དང་འཁྲིལ་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་ བརན་ཏོག་ཏ་ོའབད་ཡོད་
རུང་ ལུགས་མཐུན་མེད་པར་གཞི་ཆགས་ཡོད་ས་ལུ་ ཚ་གྱང་ལང་དགོཔ་ཡོདཔ་ འོག་ལས་མར་ གྲོས་བསྡུར་འབད་
ཡོད:   

 
བྷ་ལུ་ཇོ་ར་ནང་ལུ་ ཆུའི་རྐ་ལུ་རུབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།            ཆུ་འདི་ དུས་ཡུན་བཀག་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལས་བྱིན་ཡོདཔ་ད། ཐིམ་ཕུ 
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

- གྱང་གི་མཁོ་ཆས། 

ཁྲོམ་སྡེ་རང་སོའི་ནང་ལུ་ གྱང་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ རྐྱབ་ཡོད་རུང་ ལུགས་མཐུན་མེད་པར་གཞི་ཆགས་ཡོད་
ས་ལུ་ གྱང་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་མེདཔ་དང་ སྒྲིང་སྒྲིང་མིན་འདུག  

འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༢ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད:  

‘འོག་ཐོག་གི་ གྱང་དང་ འཐིང་གཞི་འདི་ རནོ་པ་བཀོག་བཅོས་ཀྱིས་ སྒྲིག་དགོ’ ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག 
འབྲུག་མི་རབོས་དང་ཁྱིམ་གྱི་གྲངས་རྩིས་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ གཞི་
བཀོད་ཀྱི་གྱང་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ འགོ་ལུ་བཀོད་ཡོད:  

 
རྒྱབ་ཁུངས་: འབྲུག་མི་རོབས་དང་ ཁྱིམ་གྲངས་རྩིས་༢༠༡༧ ཅན་མ། རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན།  

པར་རིས་༡༡ པའི་ནང་ གསལ་སོན་ཡོད་པར་ལྟར་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ནང་ལུ་ ཁྱུམ་གུང་༤༨༦ (བརྒྱ་ཆ་༧.༡༣) ལུ་ 
ཉེན་སྲུང་མེད་པའི་ ཚར་ ས་ རྡོ་ སར་ལེབ་དང་ ཤོག་པང་ དེ་ལས་ པང་ལེབ་ཚུ་གིས་ བཟོ་ཡོད་པའི་  གྱང་གི་
མཁོ་ཆས་ཚུ་ཡོདཔ་དང་ འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཐིམ་ཕུ་ནང་ལུ་ཡང་ ཁྱིམ་གུང་༥༡༨༩ (བརྒྱ་ཆ་༢༠.༤༢) ལུ་ ཉེན་སྲུང་མེད་
པའི་ གྱང་འདུག འདི་བཟུམ་གྱི་ ཉེན་སྲུང་མེད་པའི་ གྱང་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལུགས་མཟུན་མེད་པའི་ གཞི་ཆགས་ཚུ་
ནང་ མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན།  

ས་གནས་བརག་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་ གཞི་ཆགས་འདི་བཟུམ་ཚུ་ནང་ལུ་ གྱང་གི་མཁོ་ཆས་འདི་ རྩི་ནག་གི་རྒྱ་ཛི་ ལྕགས་
ཤོག་ ས་ དེ་ལས་ སར་ལེབ་ཚུ་ ཕྱི་གྱང་གི་དནོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་ ནང་བཅད་གྱང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 
པང་ལེབ་ཕྱ་སི་སི་དང་ ཤོག་པང་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག  

44
75

31
8 77
1

57
4

1 6 100 92 35 17
3

24 62 186

14
84
4

114
3

14
89

13
97

30
5 550 31
6 64
6 14
61

156
5

103 109
8

49
1

ཁྱིམ
་གུང

་གི་
གྱང

ས་ཁ
།

གྱང་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ དབྱེ་བ།
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

འོག་གི་པར་ཚུ་ནང་ ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ནང་གི་ ལུགས་མཐུན་མེད་པའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ གྱང་གི་མཁོ་ཆས་
ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གི་ མཐོང་སྣང་སོནམ་ཨིན: 

འདི་བཟུམ་གྱི་ གྱང་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་གིས་ ཉེན་སྲུང་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། གློག་མེ་མི་ཊར་སྒྲོམ་ཚུ་ ཉེན་སྲུང་ག་ནི་་
ཡང་མེད་པར་ སྒྲིག་ཡོད་མི་འདི་གིས་ གློག་སྐྱོན་ལས་བརྟེན་ མེ་རྐྱན་འབྱུང་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་ 

 

རྩི་ནག་རྒྱ་ཛི་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི གྱང་། 

 

 ་ ཡངས་དྲགས་སྦེ་བཞག་ཡོད་པའི་ གློག་མེ་མི་ཊར་སྒྲོམ།                ས་གི་གྱང་།                                                     

 

ཕུན་ཚོག་གླིང་ བྷ་ལུ་ཇོ་ར་ནང་ ཕམ་དང་གཅིག་ཁར་སོད་མི་ སོབ་ཕྲུག་བུམོ་གཅིག་སོད་སའི་ གྱང་གི་མཁོ་ཆས་ ས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ། 
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

དུས་མཐུན་ ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་བཞག་པར་ཅིན་ ཉེན་སྲུང་དང་ རང་ཉིད་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཚབས་ཆེན་བཟོ་ནི་དང་ འདི་
ལས་བརྟེན་ དགོས་འདདོ་མེད་པའི་མི་སྡེ་ནང་ གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་ནི་ ཉེན་ཁ་ཡོད།   

- ཁྱིམ་ཐགོ་གི་མཁོ་ཆས། 

གྱང་དང་འདྲཝ་འབད་ ཐོག་བཀབ་ཀྱི་མཁོ་ཆས་འདི་ཡང་ ཉེན་སྲུང་དང་ སོད་ཁྱིམ་གྱི་ གཞི་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་འོང་
ནི་དནོ་ལུ་ གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན། ཁྲོམ་སྡེ་གི་ ས་གནས་ཚུ་གི་ ཐོག་བཀབ་ཀྱི་ མཁོ་ཆས་འདི་ བརན་ཏོག་ཏ་ོཡོདཔ་
དང་ འདི་ཡང་མང་ཆེ་ཤོས་ ལྕགས་ཤོག་གིས་བཀབ་སྟེ་འདུག ཨིན་རུང་ ལུགས་མཐུན་མེད་པར་གཞི་ཆགས་ཡོད་མི་
ཚུ་ནང་ལུ་ ཐོག་བཀབ་ཀྱི་ མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག  

འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༢ ཅན་མ་ནང་ བཀོད་མི་ནང་ ལྕགས་ཤོག་གི་དོན་ལུ་ ཐོག་བཀབ་ཀྱི་ ཁུག་ཚད་
འདི་ ཌིགིརི་༡༢ དང་ ཌིགིརི་༡༥ གི་བར་ན་དགོཔ་སྦེ་དང་ ཡང་ན་ མཁོ་ཆས་གཞན་མི་ཨིན་པར་ཅིན་ བཟ་ོརིག་
གི་ དགོས་མཁོ་དང་ འཁྲིལ་དགོ ཟེར་འདུག  
འབྲུག་མི་རབོས་དང་ཁྱིམ་གྱི་གྲངས་རྩིས་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ ཐོག་བཀབ་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ དབྱེ་བ་འོག་ལུ་ གསལ་
སོན་འབད་ཡོད: 

 

རྒྱབ་ཁུངས: འབྲུག་མི་རོབས་དང་ ཁྱིམ་གྲངས་རྩིས་༢༠༡༧ ཅན་མ། རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན།  

གོང་ལུ་ གསལ་སོན་འབད་ཡོད་པར་ལྟར་ ཁྱིམ་གུང་མང་ཤོས་གཅིག་ནང་ལུ་ ཐོག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བཀབ་ཡོད་རུང་ 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཁྱམ་གུང་བརྒྱ་ཆ་༢.༠༨ དང་ ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་བརྒྱ་ཆ་༣.༢༣ ལུ་ ཁྱིམ་
ཐོག་མཁོ་ཆས་ ས་ པང་ལེབ་དང་ ཏིར་པཱལ་ དེ་ལས་ ཤོལ་ལེབ་ཚུ་གིས་ བཟ་ོཡོདཔ་སྦེ་ འདུག 

ས་གནས་བརག་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ ཐིམ་ཕུ་ནང་ ལུགས་མཐུན་མེད་པར་ གཞི་ཆགས་ཡོད་ས་
ནང་ གནས་སྐབས་ཐོག་བཀབ་ པང་ལེབ་དང་རྡོ་གིས་ རྒྱབ་རྟེན་འབད་དེ་ ལྕགས་ཤོག་གི་བཀབ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ 
གཞན་མི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ནང་ལུ་ ཏིར་པཱལ་དང་ ཤོག་ལེབ་ཚུ་གིས་སྤུར་ཏེ་འདུག 
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ཐོག་བཀབ་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ དབྱེ་བ།

པར་རིས་༡༢ པ: ཐོག་བཀབ་ཀྱི་ མཁོ་ཆས།

Phuntsholing Thimphu
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

འོག་གི་པར་ཚུ་ནང་ལུ་ ལུགས་མཐུན་མེད་པར་ གཞི་ཆགས་ཡོད་པའི་ནང་གི་ ཐོག་བཀབ་ཚུ་གི་ མཐོང་སྣང་སོན་ཡོད:  

 

ལུགས་མཐུན་མེད་པར་ གཞི་ཆགས་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ལུ་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེནཔ་དང་ ཉེན་སྲུང་དང་མ་ལྡན་པའི་ ཐོག་བཀབ་
ཡོད་མི་འདི་གིས་ སོད་མི་ཚུ་གི་དོན་ལུ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན།  གནམ་བྱཱར་གྱི་སྐབས་ ས་སྒོར་ནང་གཞི་ཆགས་ཡོད་མི་
ཚུ་ལུ་ དྲོད་ཤུགས་སྦེ་འོང་ནི་དང་ དགུན་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་གྱང་དོ་ཨིན་མས།   

3.6 ལུགས་མཐུན་མེད་པར་ གཞི་ཆགས་ཡདོ་མི་ཚུ་ནང་ལུ་ བཙགོ་ཆུ་གཏང་སའི་གཡུར་བ་མེདཔ།  

བཙོག་ཆུ་གཏང་སའི་ གཡུར་བ་གི་ དགོས་མཁོ་འདི་ གཞི་ཆགས་ག་བཟུམ་ཅིག་འབད་རུང་ དགོས་མཁོ་བའི་ གཞི་
རྟེན་གཅིག་ཨིན། འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན་བཅའ་ཡིད་༢༠༠༢ ཅན་མ་ནང་ལུ་ ‘གཡུར་བའི་བཟོ་བཀོད་འཆར་གཞི་འདི་ ཉེ་
འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱུག་འགྱོ་བའི་གཡུར་བ་གརོྩ་དང་ མཐོད་དེ་དགོ’ ཟེར་ དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་འདུག 

ཨིན་རུང་ ས་གནས་བརག་ཞིབ་ནང་འགྱོ་བལྟཝ་ད་ ལུགས་མཐུན་མེད་པར་གཞི་ཆགས་ཡོད་མི་ཚུ་ནང་ལུ་ གཡུར་བའི་
ལམ་ལུགས་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་མེད་པར་ མཐོང་ཅི། བཙོག་ཆུ་དང་ཆུ་ཚུ་ གཞི་ཆགས་འདི་ལས་ ས་གོ་སོངམ་ཚུ་ནང་
ལས་ཕར་ རྒྱུག་སྟེ་འདུག གཡུར་བའི་ལམ་ལུགས་མེད་མི་འདི་གིས་ གཙང་སྦྲ་འཕདོ་བསྟེན་ལུ་ གནདོ་ནི་ཉེན་ཁ་ཡོད།  

 
    ཐོག་བཀབ་ཀྱི་ མཁོ་ཆས། བར་པི་ས་གཞུང་ལམ་འོག་ལུ།                གནམ་པང་ ཤོག་ལེབ་བཟོ་ཡོདཔ། 

                                     
ལྕང་ཇི་ཇི་གི་ ཐོག་བཀབ་ཀྱི་ མཁོ་ཆས།                               ལྕང་སྒྱིད་དར་ཕུག་ནང་ གནས་སྐབས་ཀྱི ཐོག་བཀབ།                         
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. བདག་དབང་ཡདོ་པའི་སདོ་ཁྱིམ། 

རང་དང་ བཟའ་ཚང་གི་དནོ་ལུ་ བདག་དབང་ཡོད་པའི་ སོད་ཁྱིམ་ཡོད་ནི་འདི་ བསམ་པ་རོགས་ཚུགས་པའི་ ཚོར་བ་
ཅིག་ཨིན། ཁྲོམ་ཁར་སོད་པའི་ སྤྱིར་བཏང་དང་ འོང་འབབ་ཆུང་བའི་བཟའ་ཚང་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ རང་དབང་གི་ ཁྱིམ་
ནང་སོད་ནི་འདི་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ དགའ་བ་དང་  དཔའ་ཉམས་ཅིག་ཨིན། བདག་དབང་གི་ཁྱིམ་འདི་ བདེ་
སྐྱིད་དང་ ཉེན་སྲུང་དེ་ལས་ དཔལ་འབོར་གྱི་ གོ་སྐབས་ཀྱི་ གཞི་རྟེན་གརོྩ་གཅིག་ཨིན།  

བདག་དབང་གི་ཁྱིམ་འདི་ མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་སྣང་འཆར་གརོྩ་བོ་གཅིག་ཨིནམ་ འོག་གི་ ཟུར་འདོན་ནང་ལུ་ ལུང་
དྲང་ཡོད་པ་ལྟར་ཨིན:  
 

 

 

 
 

འདི་བཟུམ་སྦེ་ བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༢ ཅན་མ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་
ཞབས་ཏོག་གི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༥ ཅན་མ་ ཟིན་བྲིས་སྦེ་ཡོད་མི་ནང་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ དམིགས་དོན་གརོྩ་བོ་སྦེ་ བཀོད་དེ་
འདུག ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་ བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་གྱི་གནས་སངས་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་བལྟཝ་ད་ འདི་ལུ་ནང་
སོ་བ་མེདཔ་སྦེ་མཐོང་ཅི། འདི་ལས་བརྟེན་ བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་གྱི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ ཁྲིམས་
ལུགས་དང་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་བཟོ་དགོཔ་འདུག  འདི་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱིར་བཏང་ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ བདག་
དབང་འཛིན་ནང་ལུ་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཚུགས་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ བཀྲམ་སྤེལ་ལམ་ལུགས་ཡོངས་
རོགས་འདི་ནང་ལུ་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ བསལ་དགོཔ་འདུག  

བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལས་མར་ ཁ་གསལ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད།  

བཙོག་ཆུ་ ས་གོ་སོངམ་ནང་ལས་ཕར་ རྒྱུག་ཡོདཔ།  

 

 

 

‘ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་འདི་ནང་ལུ་ དམངས་གརྩོའི་གཞུང་དར་ཁྱབ་དང་ རྩ་བ་སྒྲིང་སྒྲི་
བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ ངའི་རེ་འདོད་འདི་ འབངས་མི་སེར་རང་རང་སོ་སོ་གིས་ རང་སོའི་ བདག་དབང་
ཡོད་པའི་ ཁྱིམ་ཡོད་པའི་གོ་སྐབས་ཐབོ་ནི་འདི་ཨིནམ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ནང་
ལུ་ འདྲ་མཉམ་དང་ ཕན་ཐོབ་ཡོདཔ་ བཟོ་ནི་འདི་ཨིན།’  
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

4.1 བདག་དབང་གི་ཐགོ་ལས་ སདོ་ཡདོ་པའི་ཁྱིམ་ ཉུང་དྲགས་ཡདོཔ།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༢ ཅན་མ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞབས་ཏོག་གི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༥ ཅན་མ་ ཟིན་བྲིས་སྦེ་
ཡོད་མི་འདི་གི་ དམིགས་དོན་གརོྩ་བོ་འདི་ བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ ཡར་དྲག་བཏང་ནི་འདི་ཨིན་མས། སྲིད་བྱུས་
ཀྱི་དམིགས་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད:  

༡. རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༢ ཅན་མ:  

- བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ ཡར་དྲག་བཏང་ནི། 
༢. རྒྱལ་ཡོངས་ཞབས་ཏོག་གི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༥ ཅན་མ་ ཟིན་བྲིས་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ནང་: 

- བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ ཡར་དྲག་བཏང་ནི་དང་ ལྕོགས་ཚུགས་པའི་གནས་སངས་
བཟོ་ནི། 

འབྲུག་མི་རབོས་དང་ ཁྱིམ་གྱི་གྲངས་རྩིས་༢༠༠༥ དང་ ༢༠༡༧ ཅན་མའི་གནས་སྡུད་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་བལྟཝ་ད་ 
བདག་ཡོད་པའི་ཐོག་ལས་སོད་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་གྱི་ཆ་སྙོམ་འདི་ མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་ བཏོན་ཡོད། འདི་བཟུམ་སྦེ་ 
དུས་རིམ་འདི་ཁར་ལུ་རང་ ཁང་གླ་སརོད་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་གྱི་ཆ་སྙོམ་འདི་ ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་ འདུག གནས་སངས་
འདི་ ཐིག་ཁྲམ་གྱི་ཐོག་ལས་ པར་རིས་༡༣ པའི་  སོན་ཡོད:  

 
རྒྱབ་ཁུངས་: འབྲུག་མི་རོབས་དང་ ཁྱིམ་གྱི་གྲངས་རྩིས་༢༠༠༥ དང་ ༢༠༡༧ ཅན་མ། རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན། 

གོང་གི་པར་རིས་༡༣ པའི་ནང་ལས་ དུས་རིམ་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ དང་ ༢༠༡༧ གི་སྐབས་ལུ་ བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཐོག་
ལས་ སོད་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་(ནར་ལེབ/ཐིག་ཧོནམོ་གིས་ བརྡ་སོན་ཡོདཔ)འདི་ མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོདཔ་དང་ ཁང་གླ་གི་ཐོག་
ལས་སོད་ཡོད་མི་(ནར་ལེབ/ཐིག་དམརཔོ་གིས་ བརྡ་སོན་ཡོདཔ)འདི་ ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་ གསལ་སོན་འབད་དེ་
ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་བརྒྱ་ཆ་༥༩.༡ ཁོང་སོད་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་འདི་ བདག་དབང་ཡོད་མི་ཨིན་
རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༥༠.༧ ནང་ལུ་ མར་ཕབ་འགྱོ་ནུག གནས་སངས་གཞན་མི་འདི་ནང་ ཁྱིམ་གུང་

2005 2017 2027
Owner occupied 59.1 50.7
Rented house 22.4 34.9
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པར་རིས་༡༣ པ: འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཁྱིམ་སདོ་ཡདོ་པའི་ གནས་རིམ།
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ཁང་གླ་གི་ཐོག་ལས་སོད་མི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ནང་ བརྒྱ་ཆ་༢༢.༤ ནང་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༣༤.༩ ལུ་
ཡར་སེང་འགྱོ་ནུག ཨིན་རུང་ གནད་དནོ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གྱི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་འདུག  

རང་སོའི་སྲིད་བྱུས་ནང་ འདོད་པའི་ངག་བརྗོད་ཚུ་བཀོད་པའི་མཐའ་མ་ བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ ཡར་དྲག་བཏང་
ནི་ནང་ལུ་  གྲུབ་འབྲས་སྒྲིང་སྒྲི་གཅིག་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག འདི་དང་གཅིག་ཁར་ བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་གྱི་ཐོག་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་ཐབས་ལམ་མེདཔ་དང་ གཞུང་གི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་ཐནོ་སྐྱེད་ག་ནི་ཡང་བགོ་སྐལ་
བྱིན་ཏེ་ མིན་འདུག  

ཐིག་ཁྲམ་འདི་ནང་ལུ་མཐངོ་ཡོད་པ་ལྟར་ འཇལ་གཞི་དམིགས་ཚད་(ཚག་ཐིག) འདི་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༧ གྱི་ཧེ་མ་ 
བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་གྱི་སྙོམ་ཚད་འདི་ འཕ་ོརྐྱང་མར་ཕབ་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་དང་ གནས་སངས་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཁང་
གླ་སོད་པའི་ཐོག་ལས་སོད་ཡོད་མི་འདི་ ལྷག་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ སོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་
གནས་སངས་ ལོག་བསྒྱུར་འབད་ནི་དང་ བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་དནོ་ལུ་ ཐབས་ལམ་དང་ 
བར་ཞུགས་ཚུ་ འགོ་བཙུགས་དགོཔ་འདུག  
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ཆ་ཤས་ - ཁ་པ་ (༢) : རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་འདི་ནང་ལུ་ ལངམ་སྦེ་ཡོདཔ་དང་ འོས་ཚད་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ སོད་ཚུགསཔ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་དང་
འབྲེལ་བའི་གནད་དནོ་ཚུ་ རྒྱུ་རྐྱེན་མང་རབས་ཅིག་གིས་ བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྲིམས་དང་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ འདི་དང་
འབྲེལ་བའི་ གཞི་བཙུགས་ཚུ་ནང་ ནོད་སྐྱོན་ཡོད་མི་འདི་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ནང་ལུ་ གནོད་དེ་འདུག  
ཁྲོམ་ཡར་དྲག་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འགྱོ་མི་དང་ གྲོང་གསེབ་ལས་ ཁྲོམ་གནས་སོ་འགྱོ་མི་ དེ་ལས་ ས་དཀོན་དྲགས་སྦེ་
ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཁྱིམ་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ འཐནོ་ཏེ་འདུག འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱིམ་བཟོའི་དངུལ་འབྲེལ་ནང་ལུ་དང་ 
བཟོ་སྐྲུན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་རིན་གོང་ཚུ་ གོང་ཚད་མཐོ་དྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ གཞན་མི་སོད་མི་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ ཁང་
གླའི་འགྲོ་སོང་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་འདུག  ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ནང་ལུ་ གནད་དོན་ཚུ་ བྱུང་ཡོད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ འོག་
ལས་མར་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ཡོད་: 

1. ཁྲོམ་ཚོགས་ཡར་འཕར་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འགྱོ་ད་ོཡདོཔ། 

ཁྲོམ་ཡར་དྲག་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འགྱོ་མི་འདི་ ཁྱིམ་མ་ལངམ་དང་ རིན་སོད་མ་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན། 
ཁྲོམ་ཡར་དྲག་འདི་ དུས་རབས་འདི་ནང་གི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ བཀག་མ་ཚུགས་ རྒྱུད་པའི་རང་གཤིས་སོམ་གཅིག་
ཨིན། འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༥༠ ནང་འཁོད་ འགྲོ་མི་མང་ཤོས་གཅིག་ གྲོང་སྡེ་ཚུ་ནང་ལུ་ སོད་འངོ་ཟེར་ སྔོན་དཔག་
འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། (ཡོཎ་རྒྱི, ༢༠༡༨) འདི་བཟུམ་སྦེ་ འདི་བཟུམ་གྱི་རང་གཤིས་ཚུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ལྟེ་བ་ དཔེར་ན་ ཐིམ་
ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ དེ་ལས་ གཞན་མི་ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་ལུ་ འབྱུང་དོ་ཡོནཔ་ཨིན། རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་
འཛིན་གྱིས་ཡང་ དམིགས་ཚད་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ མི་རོབས་བརྒྱ་ཆ་ལས་ ༥༦.༨ (རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་དཔྱད་བཀོད་འཛིན།, 
༢༠༡༩།) འདི་ སྤྱྀ་ལོ་༢༠༤༧ ནང་འཁོད་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ སོ་ནི་ཨིནམ་སྦེ་ བཀོད་དེ་འདུག  ལུང་
ཕྱོགས་སོ་སོའི་མི་མང་ཚུ་ གྲོང་སྡེ་འདི་ནང་ལུ་ ལེ་ཤ་སྦེ་འོང་མི་འདི་གིས་ རྟེན་གཞི་དང་ ཁྱིམ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ནང་ 
དཀའ་ངལ་འབྱུང་ད་ོཡོདཔ་ཨིན་མས།  

ཁྲོམ་སྡེ་ཡར་དྲག་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འགྱོ་མི་འདི་གིས་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོད: 

1.1 གྲོང་གསེབ་ལས་ ཁྲོམ་ཚགོས་ནང་ལུ་ གནས་ས་ོའགྱོ་མི་འདི་གིས་ ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་ནང་ལུ་ མ་འདདོ་པའི་
ཕན་གནདོ་འབྱུང་སྟེ་ཡདོཔ།  

ཁང་གླའི་ཁྱིམ་དཀོན་དྲགས་དང་ རིན་གོང་མཐོ་དྲགས་ཡོད་མི་འདི་ཚུ་ ཁྲོམ་གྱི་མི་རོབས་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོད་མི་འདི་
ལས་བརྟེན་ཏེ་ འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། གྲོང་གསེབ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་གནས་སོ་འགྱོ་མི་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་ལྟེ་བ་དཔེར་ན་ 
ཐིམ་ཕུ་དང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཚུ་ནང་ལུ་ མི་རབོས་ཡར་སེང་འགྱོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙ་ོབོ་ཅིག་ཨིན།  

འོག་གི་པར་རིས་འདི་ནང་ལུ་བཏནོ་ཡོད་པ་ལྟར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༣ པ་དང་འཁྲིལ་ སྤྱིར་བཏང་མི་རོབས་ཡར་སེང་
གི་རྒྱུག་ཚད་ཉུང་མཐའ་བརྒྱ་ཆ་༡.༣ དང་འཕྱདཝ་ད་ གྲོང་གསེབ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚུ་ནང་གནས་སོ་འགྱོ་མི་འདི་ ཡར་སེང་ 
མཐོ་དྲགས་སྦེ་འགྱོ་སྟེ་འདུག   
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 
 

གོང་ལུ་བྱིན་ཡོད་པའི་གྲངས་རྩིས་འདི་ འབྲུག་མི་རབོས་དང་ཁྱིམ་གྱི་གྲངས་རྩིས་༢༠༠༥ དང་ ༢༠༡༧ ཅན་མ་ནང་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༠༥ དང་ ༢༠༡༧ གྱི་བར་ན་ མི་རབོས་བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཐག་གཅད་ཡོདཔ་
ཨིན།  

གོང་གི་པར་རིས་འདི་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ལུ་ མི་རབོས་མང་སྦེ་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་ དོན་རོགས་ཚུགས་ཏེ་
ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ནང་ལས་ ཐིམ་ཕུ་ནང་ལུ་ མི་རོབས་ཡར་སེང་ ཐོག་དྲགས་སྦེ་ མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཁྲོམ་སྡེ་ཡར་དྲག་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འགྱོ་ཡོད་མི་འདི་ གྲོང་གསེབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་སོང་ཡར་སེང་འགྱོ་
ཡོད་པའི་རང་གཤིས་འདི་ལས་ སོན་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། གུང་སོང་འདི་ ཚ་གྱང་གི་གཞི་གཅིག་ལུ་དང་ སྲིད་བྱུས་
ཚུ་ནང་ལུ་ གསུང་བཤད་གནང་དགོ་པའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་གཅིག་ལུ་ འགྱུར་ཏེ་འདུག  

གུང་སོང་གི་གནས་སངས་འདི་ འོག་གི་པར་རིས་༡༥ པའི་ནང་ལུ་ གསལ་སོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  
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པར་རིས་༡༤: འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥་ལས་༢༠༡༧ གྱི་བར་ གྲོང་གསེབ་ལས་ཁྲོམ་སྡེ་གནས་ས་ོ
ཡོདཔ།

Urban Rural
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 
 

པར་རིས་༡༥ འདི་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་ཡོངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢ ལས་ལྷག་ཡོད་པའི་ རོང་ཁག་༡༡ གི་ གུང་སོང་
གི་གནས་སྡུད་ཡོདཔ་ཨིན། གོང་ལུ་མཐོང་ཡོདཔ་ལྟར་ གུང་སོང་གི་རང་གཤིས་སོན་ཡོདཔ་ཨིན། པར་རིས་འདི་ནང་
ལས་ སོན་ཡོད་པ་ལྟར་ མི་སེར་ཚུ་ ཤར་དང་ ལོྷ་ལས་ ནུབ་དང་ དབུས་ཀྱི་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ གནས་སོ་ཡོདཔ་སྦེ་ 
སོན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།  

གནད་དནོ་སྣ་ཚོགས་ དཔེར་ན་ དཔལ་འབརོ་གོ་སྐབས་ རྒས་པའི་ལོ་ མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་ ལ་སོགས་པ་
ཚུ་གིས་  མི་སེར་ཚུ་ གྲོང་གསེབ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཁོངས་ དཔེར་ན་ ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་ གཞན་མི་
ཁྲོམ་ཚུ་ནང་ལུ་ གནས་སོ་འགྱོ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན།   

མི་འབོར་བསྒྱུར་བཅོས་འདི་གིས་ ཕན་གནོད་གཉིས་ཆ་ར་འབྱུང་ཡདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་་ནང་ལུ་  
རྟེན་གཞི་དཔེར་ན་ སོད་ཁྱིམ་གྱི་ དཀའ་ངལ་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་དང་ གྲོང་གསེབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལུ་ སོད་ཁྱིམ་
དང་ ས་གཞི་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན།   

2. ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་གྱི་དནོ་ལུ་ ས་གཞི།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་ནང་ལུ་ གནས་ཏེ་ ས་གིས་མཐའ་སྐོར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། གལ་ཅན་གོང་འཕེལ་
སྣ་ཚོགས་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་གནས་སངས་འདི་གི་འོག་ལུ་ ས་འདི་ གོང་ཐོང་ཅན་
གྱི་རྒྱུ་དངོས་དང་ དཀོན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ལུ་ འགྱུར་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱིར་ས་གཞིའི་ས་ཁོངས་འདི་ འགོ་གི་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་
ལུ་སོན་ཡོདཔ་ཨིན:  
ཐིག་ཁྲམ་༥: འབྲུག་གི་ས་གཞི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ བཅུད་སྡུད།  
ས་ཁྱབ་ཚད།  ས་ཁོངས (ཧེག་ཊར) ས་ཁོངས (བརྒྱ་ཆ) 
ལ་ཁའི་རྩྭ་འབོྲག་གི་ཚལ་མ། 130,097.72 3.39% 
བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།  7,457.03 0.19% 
སོ་ནམ་ས་ཞིང་། 105,682.43 2.75% 
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རོང་ཁག

པར་རིས་༡༥: རོང་ཁག་དང་འཁྲིལ་ གུང་སོང་། (གུང་ཡངོས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་ནང་།)
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ནགས་ཚལ། 2,717,161.64 70.77% 
རུད་ཆད། 3,730.22 0.10% 
རྩྭ་ཐང་། 96,273.61 2.51% 
བང་ཐང་། 14,393.94 0.37% 
བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 595.89 0.02% 
ཕྱིར་ཐོན་རྡོའི་བག 159,455.55 4.15% 
སྔོ་ཚལ། 374,032.56 9.74% 
ཁཝ་དང་ འཁྱེག 205,343.63 5.35% 
ཆུའི་འདུས་ཚོགས། 25,175.78 0.66% 
ཡོངས་བསོམས་ 3,839,400.00 100.00% 
རྒྱབ་ཁུངས:སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག ནགས་ཚལ་ཐོན་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།  

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ལུ་བལྟཝ་ད་ ནགས་ཚལ་གྱི་ཁྱབ་ཚད་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༧༠.༧༧ ཡོདཔ་ཨིན་ མཐོང་ཚུགས། སོ་ནམ་
དང་ བཟོ་སྐྲུན་ས་ཁོངས་འདི་ས་གཞི་ས་ཁོངས་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༣ རྐྱངམ་ཅིག་ ཁྱབ་སྟེ་འདུག རྩྭ་ཐང་
(བརྒྱ་ཆ་༢.༥༡)དང་ སྔོ་ཚལ་(བརྒྱ་ཆ་༩.༧༤) དམིགས་བསལ་དུ་ ཁྱབ་སྟེ་འདུག  

ས་ནམ་དང་ བཟ་ོསྐྲུན་ས་ཁོངས་འདི་ ཨེ་ཀར་༤༦༨,༩༩༢.༧༧ ཡོདཔ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་སོན་ཡོདཔ་ཨིན:  
ཐིག་ཁྲམ་༦ པ་: ས་དབྱེ་བའི་ཁ་གསལ།  
ས་གི་དབྱེ་བ། ཨེ་ཀར        བརྒྱ་ཆ། 
སྐམ་ཞིང་།   336,307.00 71.71 
ཆུ་ཞིང་།   74,750.03 15.94 
ཤིང་འབྲས་ལྡུམ་ར།  22,761.54 4.85 
ཁྱིམ་ས།  13,094.85 2.79 
གཞན་མི།  22,079.35 4.71 
ཡོངས་བསོམས།  468,992.77 100 
རྒྱབ་ཁུངས:རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ས་འདི་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཟད་འགྲོ་ནང་ལུ་ རྒྱབ་གནནོ་འབད་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་
གཅིག་ཨིན། ས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དནོ་ཚུ་ ཁ་གསལ་སྦེ་ འགོ་ལས་མར་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོད:    

2.1 ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ ས་ཆ་ལག་ལེན་དང་ ས་གནས་འཆར་གཞི་ཚུ་མེདཔ།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༢ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གཞུང་གི་ཁྱད་ཚབ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་ཁྱིམ་
བཟོ་ལས་ཁུངས་དང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་འདི་ སོད་ཁྱིམ་དང་ ཁྱིམ་བཟོའི་རོང་ཁག་ཚུ་ལུ་གཞི་རྟེན་ཏེ་ ཁྲོམ་སྡེ་ལྟེ་
བ་ག་ར་གི་ ས་གནས་ལག་ལེན/ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་གྲ་སྒྲིགས་འབད་ནི་གི་ འགན་དབང་ཕོག་ཡོདཔ་ཨིན།  
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ཨིན་རུང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་འདི་བལྟཝ་ད་ ས་ལག་ལེན་གྱི་གཞི་ཐོག་ལས་ ས་ཁོངས་འཆར་གཞི་མ་བཟོ་བར་ཡོདཔ་ 
མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན། ཐིམ་ཕུ་བཟ་ོབཀོད་འཆར་གཞི་༢༠༠༢-༢༠༢ གིས་ ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ས་ལག་ལེན་གྱི་ས་ཁོངས་གནས་ནི་གི་
བཅའ་ཐངས་ཀྱི་འཆར་སྣང་འདི་ སོ་བ་མེད་ནི་འདི་གིས་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཐོག་ལས་ ནུས་མེད་བཟ་ོཡོདཔ་ཨིན། ཡོད་པའི་ས་ 
ལག་ལེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་དམིགས་ཏེ་ ‘ས་བཅད་ནང་ཁུལ་’ཐོག་ལས་ ‘ཁྲོམ་གཡུས་’ཟེར་བའི་ དགོངས་དོན་འདི་ 
གྲོས་འཆར་བཀོད་དེ་འདུག ངོ་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ཁྲོམ་གཡུས་ནང་འཁོད་ ལཱ་འགན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ ས་དགོ་འདདོ་ཀྱི་ 
ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ས་བཅད་ནང་ཁུལ་གྱི་ འཆར་སྣང་ གསལ་ཏོག་ཏོ་ག་ནི་སོན་ཏེ་འདུག བཟོ་བཀོད་འཆར་
གཞི་འདི་གིས་ ས་བཅད་ནང་ཁུལ་གྱི་ནང་འཁོད་ལུ་ ལཱ་འགན་སྣ་ཚོགས་ དཔེར་ན་ སོད་ཁྱིམ་ ཚོང་འབྲེལ་ དེ་ལས་ 
གཙུག་སྡེ་ལག་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ ས་ལག་ལེན་གྱི་ ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག བཟོ་བཀོད་འཆར་གཞི་གྱི་ གཞི་
བཙུགས་ཡང་དང་ ལྟ་རོག་འདི་ ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ དཀོན་བྲལ་འདུག  

འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་བཟོ་བཀོད་འཆར་གཞི་༢༠༡༣-༢༠༢༨ ཅན་མ་འདི་གིས་ཡང་ ས་བཅད་ནང་ཁུལ་དང་ 
ས་ལག་ལེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན། ས་བཅད་ནང་ཁུལ་གྱི་ལག་ལེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་
དོན་ལུ་ ཁུངས་དང་ལྡནམ་བཟོ་ནང་གཙོ་བོ་གཅིག་འདི་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་དོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་འབྲེལ་མར་ཕབ་འབད་
དེ་ ཁྲོམ་ཁར་ལམ་འགྲུལ་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་འདི་ཨིན་མས། འདི་ཨིན་རུང་ གྲོང་སྡེ་འདི་ ཀེ་ཀེ་སྦེ་དར་ཁྱབ་ཡོདཔ་
ལས་ རྒྱུ་མཚན་འདི་ འོས་འབབ་མིན་འདུག  

འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ས་ཁོངས་བཟོ་ནང་གི་འཆར་གཞི་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་རང་རང་སོ་
སོ་དང་གཅིག་ཁར་ འབད་ནི་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ཅི། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྱིམ་བཟོ་ནང་ གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་དནོ་ལུ་ ཡོད་
པའི་ས་ དཔེར་ན་ སོད་ཁྱིམ་དང་ ཚོང་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ བ་རིགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ས་ཁོངས་བཟོ་ནི་གི་ གནད་དནོ་
རོྩད་གཞི་འབད་དགོཔ་ གཙོ་བ་ོགཅིག་འདུག 

ཁེ་གྱོང་པའི་ལན་གསལ: 

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས: རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ གོང་ལུ་བཀོད་ཡོད་པའི་ 
རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་བྱེད་ནང་ལུ་ ལོག་བསྐྱར་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། ཁོང་གིས་བཤད་མི་ནང་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ལུ་ ཁོང་རའི་དབང་ཁྱབ་ནང་འཁོད་ བཟ་ོབཀོད་འཆར་
གཞི་དང་ ས་གནས་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་ ས་ཁོངས་ཚུ་ གསལ་རི་རི་སྦེ་བཟོ་ཡོདཔ་ཤེས་ཡོདཔ་དང་ གཞི་བཙུགས་དང་ 
ལྟ་རོག་འདི་ དོགས་འོས་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས་ཟེར་ བཤད་ཡོོཔད་ཨིན། ཁོང་གིས་བཤད་མི་་ནང་ལུ་ བཟོ་བཀོད་འཆར་
གཞི་འདི་ནང་ལུ་ ས་བཅད་ནང་ཁུལ་ཟེར་བའི་དགོངས་དནོ་ཁར་ ལག་ལེན་ཁ་གསལ་སྦེ་ ཧ་གོ་འཐབ་ལུ་ ལོག་ 
བསྐྱར་བཅོས་འབད་དོག་འདུག་ཟེར་ཨིན་མས།  
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

2.2 ས་ཆའི་གནས་གོང་ ཤ་ོམཚུངས་མེདཔ་དང་ ཐགོ་དྲགས་སྦེ་ཡདོཔ།  

ས་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ཕོག་ཡོད་མི་འདི་ 
གིས་ ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་ནང་གི་ 
ཁྱིམ་གྱི་དོན་ལུ་ རིན་ཧེལ་སྐལ་སོད་དགོ་དཔོ་
འབྱུང་སྟེ་འདུག ཁྲོམ་སྡེ་ནང་གི་ས་གི་གོང་ཚད་
འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་གནས་གཞན་མི་ཚུ་
དང་ ཕྱདཔ་ད་ ཐོག་དྲགས་འབད་འདུག འདི་ ཁྱིམ་བཟ་ོགི་ཟད་འགྲོའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་ སྤྱིར་
བཏང་གོང་ཚད་ཧེང་སྐལ་ཡར་སེང་འབད་དེ་འདུག  

ཁྲོམ་གི་ས་ཁོངས་ནང་ཚུད་པའི་ས་གི་གོང་ཚད་འདི་ སྤྱིར་བཏང་ གཞི་རྟེན་དཔེར་ན་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་
དང་ དེ་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོས་རང་ གཞན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སོབ་གྲྭ་དང་ སྨན་ཁང་ལ་སོགས་པའི་ཐག་ཉེ་ ག་དེ་
ཅི་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གིས་ གཏོགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ད་ ཚོང་འབྲེལ་ངོ་མ་ནང་ལོྷདཔ་ད་ འཆས་སྣང་གི་ཐོག་
ལས་ གོང་ཚད་སྒྲིག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་དང་ གཞན་མི་ རྒྱུ་ནརོ་བརག་ཞིབ་དང་གནས་གོང་
ལས་སྡེ་ (PAVA) གིས་  ས་ཆའི་གོང་ཚད་གནས་ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད:  
ཐིག་ཁྲམ་༧:  གཙུག་སྡེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་ཆའི་གོང་ཚད་སྒྲིག་ཡོད་མི།  

ས་གི་ གོང་ཚད་སྒྲིག་ཡདོ་མི། 
(ཨིས་ཀོ་ཡར་ཕིཊ་ ནང་) 

འབྲུག་རྒྱལ་
ཉེན་སྲུང་ལས་
འཛིན་ཚད། 

འབྲུག་རྒྱལ་
ཡོངས་དངུལ་
ཁང་ཚད་འཛིན།  

འབྲུག་གི་
དངུལ་ཁང་
ཚད་འཛིན།  

ཀྲི་
དངུལ་
ཁང་། 

འབྲུག་གོང་
འཕེལ་དངུལ་
ཁང་ཚད་འཛིན། 

རྒྱུ་ནོར་བརག་
ཞིབ་དང་གནས་
གོང་ལས་སྡེ། 

ཐིམ་ཕུ། (གཙོ) 5000 4675 5000 8000 3000 2734 
ཐིམ་ཕུ། (ཁྲོམ་མཐའ) 1750 900 2050 900 1000 388 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་། (གཙོ) 2500 4675 3000 6500 3000 2570 
ཕུན་ཚོགས་གླིང་། (ཁྲོམ་མཐའ) 750 700 750 700 300 565 
རྒྱབ་ཁུངས: དངུལ་ཁང་དང་ རྒྱུ་ནརོ་བརག་ཞིབ་དང་གནས་གོང་ལས་སྡེ།  

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་ནང་ལུ་མཐངོ་ཡོད་པ་ལྟར་ ས་ཆའི་གནས་གོང་ཚུ་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་སོ་སོ་ནང་ལས་ཕར་ སོ་
སོ་འབད་འདུག དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་སོ་སོ་ཚུ་གི་བར་ན་ ཁྱད་པར་ཚུ་མཐ་ོདྲགས་སྦེ་འདུག རྒྱུ་ནོར་བརག་ཞིབ་དང་
གནས་གོང་ལས་སྡེ་གི་ གོང་ཚད་འདི་ ཉུངམ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དངུལ་ཁང་ཚུ་གིས་ བཀོད་ཡོད་པའི་རིན་གོང་ཚུ་ལས་
ཡང་ཁྱད་པར་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱུ་ནརོ་བརག་ཞིབ་དང་གནས་གོང་ལས་སྡེ་དང་ དངུལ་ཁང་ཚུ་གིས་ ས་ཆའི་གནས་གོང་
སྒྲིག་ནི་གི་ དགོས་དོན་སོ་སོ་ཡོད་རུང་ གནད་དོན་འདི་གི་དནོ་ལུ་ ཁྱད་པར་སོམ་སྦེ་འདུག 

ས་དང་ རྒྱུ་ནརོ་གྱི་རིན་གོང་སྒྲིག་ནི་གི་དནོ་ལུ་ གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ ལམ་སོན་གཅིག་མིན་འདུག རིན་གོང་འདི་
ཚུ་ ཚོང་འབྲེལ་ལེགས་ཤོམ་ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་ཐོག་ལས་ སྒྲིག་སྟེ་འདུག  

འདི་ ཁྱིམ་བཟོ་གི་ཟད་འགྲོའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གཅིག་
ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་གོང་ཚད་ཧེང་
སྐལ་ཡར་སེང་འབད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

རིན་གོང་འདི་ ཚོང་འབྲེལ་འདི་དང་འཁྲིལ་ སྒྲིག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ཚོང་འབྲེལ་དཔལ་འབོར་འདི་ འདྲ་མཚུངས་པའི་
བརྡོ་དོན་ཡོད་པའི་ དཔལ་འབརོ་ཁེ་ཕན་བྱིན་པའི་ ཐབས་ལམ་གཅིག་ཨིན། འདི་འབདཝ་ད་ ད་ལོྟ་གི་ ས་གི་ཚོང་
འབྲེལ་འདི་ནང་ལུ ས་གི་ཇོ་བདག་གི་འཆར་སྣང་ལུ་རག་ལསཔ་མ་ཚད་  རེ་བ་ལྡན་པའི་ཉོ་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཚོང་འབྲེལ་
ནང་ཡོད་པའི་ རིན་གོང་འདི་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་ཤེས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།  

འདི་འབདཝ་ལས་ བཙངོ་མི་དང་ ཉོ་མི་གཉིས་ཆ་ར་ས་གོ་གཅིག་ཡོད་པའི་བྱེད་ལས་གནང་པའི་རྒྱུ་ཆས་ཚོང་བསྒྲགས་
གཅིག་བཙུགས་དགོ་པའ་ གནད་དོན་གལ་ཅན་གཅིག་གྲོས་བསྡུར་འབད་དགོཔ་འདུག  ཚོང་དྲགས་འདི་གིས་ གནས་
རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་ཐོག་ལས་ རིན་གོང་ཚུ་གཏན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་དགོཔ་འདུག  

3. ཁྱིམ་བཟའོི་ཟད་སངོ་།  

ཁྱིམ་བཟོའི་ཟད་སོང་འདི་ ཁང་གླ་དང་ བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་གཉིས་ཆ་ར་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་རིན་གོང་སོད་མ་ཚུགས་
མི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཧེལ་སྐལ་སོམ་བཟོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཅིག་སྦེ་ཆ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་
ལས་ ཁྱིམ་མ་ལངམ་དང་ རིན་སོད་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚ་གྱང་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ 
དངུལ་ཁང་ཚུ་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་གི་ནང་ལས་ མཐ་ོདྲགས་སྦེ་ཡོདཔ་ འོག་གི་པར་རིས་
༡༦ པ་ནང་ སོན་ཡོད་པ་ལྟར་ཨིན: 

 
 

རྒྱབ་ཁུངས་:རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་ལོ་བསར་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༣-༡༤ ལས་ ༢༠༡༦-༡༧།  

གོང་གི་པར་རིས་༡༦ པ་འདི་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཡོངས་བསོམས་ལེན་ཡོད་མི་ནང་ལས་ ཁྱིམ་བཟོའི་སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ 
མཐོ་དྲགས་སྦེ་ཡོདཔ་ཤེས་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་ངོ་འདི་གི་ནང་འཁོད་ ཁྱིམ་བཟོའི་སྐྱིནའགྲུལ་འདི་གིས་  ཡོངས་དྲགས་སོམ་
སྦེ་ འགྱོ་ཡོདཔ་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན། གྲུབ་འབྲས་མེད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཉུང་དྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱིམ་
བཟོའི་སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ དངུལ་ཁང་ཚུ་གི་ ཁེབ་ས་ཆེ་བའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཐོན་དངོས་གཅིག་ཨིན་མས། 

Housing

loan

Trade and

commerce

Service and

tourism

Personal

loan

Manufacturi

ng and

industry

2013-14 13.71 6.47 9.68 10.51 8.90

2014-15 14.92 7.80 12.03 10.25 8.78

2015-16 16.20 11.10 10.60 10.50 8.80

2016-17 21.52 13.29 20.20 13.60 12.77

0.005.0010.0015.0020.0025.00

དངུ
ལ་འ

བརོ
་དངུ

ལ་ཀྲ
མ་ 

ས་ཡ
་ནང

་།

པར་རིས་༡༦ པ: འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་ཚུ་གི་ སྐྱིན་འགྲུལ་སུགས་
གཏད་བྱིན་ཡདོ། ༢༠༡༣-༡༤ ལས་ ༢༠༡༦-༡༧།

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ཨིན་རུང་ ཁྱིམ་བཟོའི་ནང་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་སྐལ་བགོ་ཐོག་དྲགས་སྦེ་བྱིན་ཡོད་རུང་ ཁྱིམ་མ་ལངམ་དང་ རིན་སོད་མ་
ཚུགས་མི་ལུ་ རྒྱབ་གནོན་འབད་བའི་ དངུལ་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ཡོདཔ་ལས་ འོག་ལས་མར་གྲོས་
བསྡུར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན:  

3.1 དམིགས་བསལ་གྱི་ ཁྱིམ་བཟའོི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་མེདཔ།  

ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་ལུ་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་སྒངས་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཁྱིམ་བཟོའི་དངུལ་
འབྲེལ་ལས་ཁང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་ཚུ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ ཟད་འགྲོ་ཉུང་བའི་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་
འཕེལ་དང་ ཁྱིམ་བཟོ་ཚོང་འབྲེལ་ནང་ལུ་ ཕན་གནོད་ཡང་དག་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ སིང་ག་པོར་ ཇཱ་པཱན་ 
ཧོང་ཀོང་དང་ ཐཱའ་ལེནཌ་ དེ་ལས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལུ་ གཞུང་དབྱེ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་དཔེར་ན་ སྐྱིན་
འགྲུལ་དང་ གུད་ཀྱི་ འགན་ལེན་འབད་ཐོག་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱིམ་བཟོའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་ཚུ་འདུག  

དཔེར་ན་ སིང་ག་པོར་གྱི་ ཁྱིམ་བཟོ་འདི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་
གཅིག་འགྱོ་ཡོད་མི་གི་ཁྱད་ཆས་འདི་ གཙ་ོབ་ོརང་ དངུལ་བྱིན་
སྒྲིག་བཀོད་འདི་ལུ་ རག་ལསཔ་ཨིན་མས། ཁྱིམ་བཟོ་གོང་
འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ (HDB)འདི་ ཟུར་ཕུགས་མ་དངུལ་ལྟེ་བ་
(CPF) གཅིག་ཁར་ དངུལ་བྱིན་སྒྲིག་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ ཟུར་
ཕུགས་མ་དངུལ་ལྟེ་བ་ གི་མ་དངུལ་འདི་ ཁྱིམ་བཟའོི་མ་དངུལ་
སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ད་ འབྲུག་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ འདི་བཟུམ་གྱི་ ཁྱིམ་བཟོའི་མ་དངུལ་བྱིན་པའི་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་གཙུག་སྡེ་གཅིག་མིན་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྱིམ་བཟོ་ནང་ལུ་ འགྲོ་སོང་ཉུང་བའི་ དངུལ་བྱིན་
དགོ་ཡོདཔ་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཁྱིམ་བཟོའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་གཅིག་དགོཔ་འདུག རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་
ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་གྱིས་ སིང་ག་པོར་ནང་ཡོད་
མི་བཟུམ་སྦེ་ འབད་ནི་གི་འོས་འབབ་འདུག  

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱིམ་བཟོའི་དངུལ་འབྲེལ་
ལས་ཁང་གཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དོན་ལུ་ འོས་ལྡན་ཞིབ་འཇུག་ (ཨེ་དྲི་བི ༢༠༡༧) གཅིག་འབད་དེ་འདུག 
ལས་ཁང་འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པར་ཅིན་ འདི་གིས་ ཁྱིམ་བཟོའི་ཚོང་འབྲེལ་ནང་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབག་འོང་
ནི་གི་ རེ་བ་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ འོང་འབབ་ཆུང་བའི་སྡེ་ཚན་སྣ་ཚོགས་ དམིགས་བསལ་དུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཁོངས་
ནང་ཡོད་པའི་ འངོ་འབབ་ཆུང་བའི་བཟའ་ཚང་ཚུ་གི་ ཁྱོམ་དགོ་འདོད་ཀྱི་ འགྲུབ་ཚུགས་པའི་ རེ་བ་ཡོདཔ་ཨིན།  

སྙན་ཞུ་འདི་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ ཟད་འགྲོ་ཉུང་བའི་ཁྱིམ་བཟའོི་དངུལ་བྱིན་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏནོ་པའི་ གཙུག་སྡེ་
གཅིག་གཞི་བཙུགས་ནི་འོས་འབབ་བལྟ་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱིམ་བཟོའི་གནས་སངས་ཁ་གོ་ནི་ལུ་ དམིགས་ཏེ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། 
སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་ ཁྱིམ་བཟའོི་གནས་སངས་ནང་ལུ་ མཁོ་སོད་འབད་མི་དང་ མཁོ་

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ འདི་བཟུམ་
གྱི་ ཁྱིམ་བཟོའི་མ་དངུལ་བྱིན་པའི་ 
དམིགས་གསལ་གྱི་གཙུག་སྡེ་གཅིག་
མིན་འདུག  
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

བཀོད་འབད་མི་ གཉིས་ཆ་ར་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དནོ་ཚུ་ ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ རྒྱབ་སོྣན་ངོ་སོར་དག་
པ་ཅིག་ བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་དང་འབྲེལ་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་འཆར་འདི་ གཞུང་ལུ་
ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ ད་ལོྟ་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ནང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།  

ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེརལ་དངུལ་ཁང་གིས་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་དང་ དངུལ་བྱིན་ནང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚབས་ཆེན་སྦེ་རང་
འབད་ནི་ལུ་ དམིགས་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༢༠ གི་ རྒྱལ་ཁབ་ལས་དནོ་དང་ལས་སོར་འཆར་གཞི་
ནང་མངོན་གཞལ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལུ་ འབྲུག་གི་དནོ་ལུ་ ཁྱིམ་བཟོའི་དངུལ་བྱིན་ལས་རིམ་གྱི་དོན་ལུ་ ཌོ་ལར་ས་
ཡ་༣༧ བཀོན་བཞག་འབད་དེ་འདུག མ་དངུལ་འདི་ཡང་ ཡངས་པའི་ཐོག་ལས་འངོ་ད་ོཡོདཔ་དང་ དངུལ་སྐྱེད་རྒྱ་ཆ་
༠-༢ བར་ན་ལུ་ དུས་རན་རིངམ་སྦེ་ བྱིན་དནོ་ཡོདཔ་ཨིན།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་འདི་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་དནོ་ལུ་ མ་དངུལ་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་
ཕོག་ཡོད་པའི་སྐབས་ལུ་ རིན་སོད་ཚུགས་པའི་ ཁྱིམ་བཟོའི་དངུལ་རྩིས་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་བྱིན་འགན་དབང་དང་
ལྡན་པའི་ གཙུག་སྡེ་གཅིག་མིན་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་
ཡོད་མི་འདི་དང་འབྲེལ་ ཕྱི་འབྲེལ་ཐོན་ཁུས་ལས་ མ་དངུལ་བྱིན་པའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་འབྲེལ་བའི་གནོད་དོན་ལུ་ བསམ་
ཞིབ་ཡང་དག་འབད་དགོཔ་འདུག 

ཁེ་གྱོང་པའི་ལན་གསལ: 

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས: རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་བཟོི་དངུལ་འབྲེལ་
ལས་ཁང་དགོ་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ བསོད་དུ་རུང་བ་ཡོདཔ་དང་ ལས་སྡེ་གཅིག་ལུ་འགན་དབང་སོད་དགོ་པའི་
རྒྱབ་སོྣན་འདི་ལུ་ བསམ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ བཀོད་དེ་འདུག  

3.2 སདོ་ཁྱིམ་དང་ ཁྱིམ་བཟའོི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དནོ་ལུ་ སྐྱེད་ཚད་ཚུ་ མཐ་ོདྲགས་ཡདོཔ།  

ཁྱིམ་བཟོའི་རིན་སོད་ཚུགས་པའི་ནང་ ཕན་གནདོ་འབྱུང་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཅིག་ སོད་ཁྱིམ་དང་ཁྱིམ་བཟའོི་སྐྱེད་ཚད་དང་
འབྲེལ་ དངུལ་འབརེལ་ཟད་འགྲོ་མཐོ་དྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ཨིནམ་ ཤེས་ཡོདཔ་ཨིན། བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཚུ་གི་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་བཟོ་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་ཚད་ ཁྱད་བསྡུར་འབད་ཡོད་མི་འདི་ པར་རིས་༡༧ པའི་ནང་སོན་ཡོད:  
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 
 

གོང་གི་པར་རིས་༡༧ པའི་ནང་སོན་ཡོད་པ་ལྟར་ སོད་ཁྱིམ་/ཁྱིམ་བཟོའི་སྐེན་འགྲུལ་སྐྱེད་ཚད་འདི་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོད་
པའི་ལུང་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ རྒྱ་གར་དང་ བྷང་ལ་དེཤ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་བ་ད་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ 
མཐོ་དྲགས་སྦེ་འདུག སྐྱེད་ཚད་འདི་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་དྲག་ཤོས་ཨིན་པའི་ སིང་ག་པོར་དང་ 
ཡུ་ཨེས་ཨེ་ (ཡུ་ནཱའི་ཊེཌ་ ཨིས་ཊེཌས་ ཨོཕ་ ཨ་མེ་རི་ཀ) གཉིས་དང་ཁྱད་པར་ཕྱེཝ་ད་ དམིགས་བསལ་གྱི་མཐོ་
དྲགས་སྦེ་འདུག  རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་ སྐྱེད་ཚད་ གནད་དོན་མང་རབ་གཅིག་ཐོག་ལས་སྒྲིག་དོ་ཡོདཔ་འངོ་ནི་ཨིན་མས། 
འདི་འབདཝ་ལས་  འདི་གུར་ལུ་ མཐའ་བཅད་ནི་འདི་ འོས་འབབ་དང་མི་ལྡན་ནི་ཨིན་རུང་ ང་བཅས་ཀྱི་ ཁྱིམ་
བཟོའི་དངུལ་འབྲེལ་ནང་ལུ་ གནས་སངས་ག་བཟུམ་གཅིག་ནང་ལོྷད་ཡོདཔ་ཧ་གོ་ཚུགས་ནི་དང་ གཞན་མི་ ལག་ལེན་
ཡང་དང་ཡོད་མི་འདི་ལས་ ཡོན་ཏན་ལེན་ཚུགས་ནི་ཨིན།  

སྐྱིན་འགྲུལ་སྐྱེད་ཚད་མཐ་ོདྲགས་ག་ཅི་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་མཚན་ལེ་ཤ་ཡོད་དོ་འོང་། སྐྱེད་ཚད་་འདི དཔེར་
ན་ དངུལ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་དང་ དངུལ་ལས་ལག་ལེན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ བར་ཞུགས་འབད་དེ་ དམ་འཛིན་འབད་
ཚུགས། དཔེར་ན་ སིང་ག་པེར་ནང་ལུ་ འོས་ལྡན་སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ཐོག་ལས་ ཁྱིམ་བཟ་ོདངུལ་འབྲེལ་རིན་སོད་ཚུགས་
བཟོ་ནི་གསལ་ནི་དོན་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་དང་ འོང་འབབ་ཆུང་བ་ དེ་ལས་ ལོ་རྒྱས་ཁྱིམ་གུང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ དམིགས་ཚད་
བཀོད་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་བཟོའི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་དང་ འཆར་གཞི་ཚུ་བཟོ་སྟེ་འདུག  

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྱིམ་བཟོའི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་གཞི་བཙུགས་དགོ་པའི་ གྲོས་འཆར་
བཀོད་ཡོད་མི་འདི་ གཞི་བཙུགས་འབད་བར་ཅིན་ ཁྱིམ་བཟོའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཟད་འགྲོ་འདི་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་
པའི་ཐོག་ལས་ ཁྱིམ་བཟོ་དངུལ་འབྲེལ་ནང་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཡར་རྒྱས་གཅགི་འབག་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་གྱིས་ སིང་ག་པརོ་ནང་ ལག་ལེན་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་ (HDB)འདི་ 
ཟུར་ཕུགས་མ་དངུལ་ལྟེ་བ་(CPF) གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ དངུལ་བྱིན་སྒྲིག་བཀོད་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མཉམ་རུབ་འབད་ནི་
གི་འོས་འབབ་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྱིམ་བཟོ་དངུལ་འ  ྦྲེལ་ནང་ལུ་ སང་གྲུང་ཆེ་པའི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་བརྩམ་དགོཔ་དང་ 
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པར་རིས་༡༧ པ: རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ སོད་ཁྱིམ་/ཁྱིམ་བཟོ་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་ཚད་ ཁྱད་
བསྡུར་འབད་ཡོདཔ།
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ཁྱིམ་བཟོའི་དངུལ་འབྲེལ་ནང་ལུ་ རིན་སོད་ཚུགསཔ་བཟ་ོནི་དནོ་ལུ་ བརོྩན་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་དང་ དེ་ལས་ སོད་
ཁྱིམ་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་ཚད་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་དགོཔ་འདུག  

4. སདོ་ཁྱིམ་བཟ་ོསྐྲུན།  

བཟོ་སྐྲུན་ཅ་ཆས་ཚུ་ ཁྱིམ་བཟ་ོསྐྲུན་གྱི་ཟད་འགྲོ་ནང་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་ཆ་ཤས་གཅིག་ཨིན།  ཁྱིམ་བཟོའི་བཟ་ོབཀོད་དང་ 
ཁང་ཚན་གྱི་ ཟད་འགྲོ་བཏང་ཚུགས་ནང་ལུ་ ཐག་ཆོད་གཙ་ོབོ་གཅིག་ཨིན།  

བཟོ་སྐྲུན་ཅ་ཆས་མང་ཤོས་ དཔེ་ར་ན་ ལྩགས་དང་ གློག་ཆས་ དེ་ལས་ ཆུའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་་ནང་འདྲེན་འབད་ད་ོཡོདཔ་
ལས་ འདི་གིས་ཚོང་འབྲེལ་ཁྱད་མཉམ་ནང་ལུ་ གནོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།   རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ཡང་ ནང་
འདྲེན་ཚབ་བཙུགས་དང་ ནང་འཁོད་བཟོ་སྐྲུན་མཁོ་ཆས་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ ཐབས་ལམ་གཙོ་བ་ོགཅིག་ག་ནི་ཡང་
མིན་འདུག  དཔྱ་ཚད་ཀྱིས་འབད་ ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་འབད་ནི་དནོ་ལུ་ བཟ་ོསྐྲུན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་དགོས་འདོད་བརག་ཞིབ་
དང་ སྤྱིར་བསོམས་འབད་དགོཔ་འདུག གན་དནོ་ཚུ་འོག་ལས་ཁ་གསལ་སྦེ་ བཀོད་དེ་ཡོད: 

4.1 བཟ་ོསྐྲུན་བཟ་ོགྲྭ་ཚུ་གུར་ ཐབས་བྱུས་ལངམ་སྦེ་མེདཔ།   

བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་གྲྭ་ཚུ་གིས་ ཁྱིམ་བཟོའི་དགོས་འདོད་གྲུབ་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་ འོས་འབབ་ཡོད།  ཁྱིམ་བཟོ་
གོང་འཕེལ་དང་ བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་གྲྭའི་གོང་འཕེལ་གཉིས་ གཅིག་མཐུན་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན། བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་གྲྭའི་གོང་འཕེལ་
བཏང་མི་འདི་གིས་ ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ གྲུབ་ནི་གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན། བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་གྲྭ་འདི་ 
ནང་འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་འབརོ་ནང་ རྒྱབ་སོྣན་འབད་མི་ མཐོ་དྲགས་ཨང་གཉིས་པ་ཨིནམ་ འགོ་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་
སོན་ཡོད: 

 
རྒྱབ་ཁུངས: དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི། ༢༠༡༦། 

བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་གྲྭ་འདི་ དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་སྡེ་མཐོ་དྲགས་བཅུ་ཐམ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ གཅིག་ལ་རང་ ཐབས་ལམ་
གསལ་ཏོག་ཏོ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་བཟུམ་སྦེ་འདུག བཟ་ོསྐྲུན་ཡར་དྲག་བཏང་མི་འདི་གིས་ གཡོག་བཟོ་ནི་དང་ རྟེན་གཞི་
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་རྒྱབ་སོྣན་འབདཝ་ཨིན། ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱུ་ལོ་༢༠༡༨ ནང་
ལུ་ བཟ་ོསྐྲུན་བཟ་ོགྲྭའི་སྲིད་བྱུསའི་ཟིན་བྲིས་གཅིག་ བརྩམ་སྟེ་འདུག འདི་ད་ལོྟ་ཡང་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་འདུག 
གཞན་མི་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ནང་ཐད་ཀར་ཕན་འཐབ་ལུ་ བཟ་ོསྐྲུན་བཟ་ོགྲྭ་གིས་ འོག་ལུ་བཀོད་
ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བརོ་བཏོན་དགོཔ་འདུག:  

༡. ཐབས་བྱུས་: བཟོ་གྲྭ་འདི་ ལས་མི་གིས་འབད་ ལཱ་རིགས་གཅིག་ཨིན། ལས་མི་ཟད་འགྲོ་འདི་ ས་
མཚམས་ཕར་ཁར་གྱི་ རྒྱ་གར་ཁྲོམ་གྱི་ལས་མི་ ནང་འདྲེན་འབད་ཐོག་ལས་ བཏང་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་
ཨིན། ཨིན་རུང་  བཟོ་སྐྲུན་ལས་སྡེ་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་མི་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་
འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ (འབྲུག་མི་རོབས་དང་ཁྱིམ་གྱི་གྲངས་རྩིས་༢༠༡༧་ ཅན་མ།) 
དང་འཁྲིལཝ་ད་ འབྲུག་མི་མེན་མི་༤༢,༤༢༥ ཡོདཔ་དང་ མང་ཤོས་རང་ གནས་སོ་འངོ་པའི་ ལས་
མི་ཚུ་ཨིན་མས། འདི་བཟུམ་རང་གཤིས་འདི་ འདདོ་མ་རུང་བ་ཅིག་ཨིནམ་དང་ མ་འོངས་པ་ནང་ལུ་ 
དཔལ་འབོར་ཡུན་བརན་མི་འོང་ནི་ཨིན་མས། དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ་
དང་ བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་གྲྭའི་སྲིད་བྱུསའི་ཟིན་བྲིས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ བཟོ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ཐབས་བྱུས་
གོ་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བརག་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ བཀོད་དེ་འདུག མི་རོབས་ཆུང་མི་འདི་
དང་ རིག་རྩལ་ལྡན་པའི་ལས་མི་མེད་མི་འདི་གི་ཐད་ ཐབས་བྱུས་འདི་ ཐབས་ཤེས་གཅིག་ལུ་བསྒྱུར་
ནི་ཨིན་མས།  ཐབས་བྱུས་འདི་གིས་ ནང་འདྲེན་འབད་ཡོད་པའི་ལས་མིའི་ ཟད་འགྲོ་དང་ བརྟེན་
ནི་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ནི་དང་ སྤྱིར་ དཔལ་འབརོ་དང་ མི་སྡེ་དཀའ་ངལ་ཚུ་ བཀག་ཚུགས་ནི་
ཨིན།  

༢. རིག་གསར་: བཟོ་སྐྲུན་མཁོ་ཆས་དང་ ཐབས་ལམ་ དེ་ལས་ འཕྲུལ་རིག་ཚུ་ནང་ལུ་ གསར་བཏོན་
ནི་ལུ་ སོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་དགོཔ་འདུག ནང་འཁོད་བཟ་ོསྐྲུན་མཁོ་ཆས་ཐོན་སྐྱེད་ནང་ལུ་ རིག་
གསར་བཏོན་མི་འདི་གིས་ ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ རྟེན་གཞིའི་སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་བཏང་
ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། ཐབས་ལམ་དང་ འཕྲུལ་རིག་གསརཔ་བཏོན་མི་འདི་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་འཇོན་
ཐངས་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས། བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་གྲྭའི་སྲིད་བྱུསའི་ཟིན་བྲིས་༢༠༡༨ ཅན་
མའི་ནང་ལུ་ བཟོ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ཞིབ་འཚོལ་དང་ གོང་འཕེལ་བཏང་དགོཔ་འདུག་ཟེར་ བཀོད་དེ་
འདུག  

༣. སྤུས་ཚད་ཚད་འཛིན་དང་ བོ་གཏད་ཐབས་ལམ་ཡར་འཕེལ་བཏང་ནི་: ད་ལོྟ་ མི་མང་གཞི་རྟེན་མང་
ཤོས་ར་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ མཁོ་ཆས་དང་ བཟ་ོརིག་ལག་རྩལ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་གིས་ རམ་
འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། གཞུང་གི་འཆར་དངུལ་སོད་བཞག་ནང་ལུ་ འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་
ནང་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༦༠ འདི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ བགོ་སོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལས་ བརྒྱ་ཆ་
༨༠ འདི་ བཟ་ོསྐྲུན་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ནང་ གཏང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ལས་ སྤུས་ཚད་ཚད་འཛིན་དང་ བོ་གཏད་ཐབས་ལམ་འདི་ཡར་དྲག་བཏང་དགོཔ་འདུག བཟ་ོསྐྲུན་
བཟོ་གྲྭའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ནང་ལུ་ སྤུས་ཚད་བོ་གཏད་བཟོ་ནི་འདི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་
གཅིག་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག  

བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་གྲྭ་འདི་ ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གདོང་ལེན་འབད་མི་འདི་གིས་ མ་འོངས་པའི་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་
དཔལ་འབོར་ནང་ལུ་ ཕན་པ་འོང་ནི་ཨིན་མས། བཟོ་སྐྲུན་བཟ་ོགྲྭའི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ནི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་དང་པ་
འདི་ ཐབས་བྱུས་སྒྲིག་ནི་འདི་ཨིིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་སྐྲུན་བཟ་ོགྲྭའི་སྲིད་བྱུས་འདི་ གཞི་
བཙུགས་འབད་ནི་དང་ འཕལ་མགྱོགས་སྦེ་ ལག་ལེན་འབད་དགོཔ་འདུག འདི་བཟུམ་འབད་མི་འདི་གིས་ ཁྱིམ་བཟོའི་
སྤུས་ཚད་རྐྱངམ་ཅིག་ལུ་ མེན་པར་ མི་མང་རྟེན་གཞི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོག་འབྱུང་ནི་ཨིན།  

4.2 ནང་འཁོད་བཟ་ོསྐྲུན་མཁོ་ཆས་བཟ་ོའདནོ་འབད་ནི་ལུ་ ལངམ་སྦེ་གཙ་ོབརོ་ མ་བཏནོ་པར་ཡདོཔ།  

ད་ལོྟ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་མཁོ་ཆས་ མང་ཤོས་ནང་འདྲེན་འབད་མི་འདི་ལུ་བརྟེན་དོ་ཡོདཔ་དང་ མང་ཤོས་
ར་ གོང་མཐོ་དྲགས་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ བཟོ་སྐྲུན་མཁོ་ཆས་མང་ཤོས་
གཅིག་རང་ ནང་འདྲེན་འབད་དེ་འདུག བཟོ་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་ མཁོ་ཆས་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོད་པའི་ཁ་གསལ་འོག་
ལུ་སོན་ཡོད་:    
ཐིག་ཁྲམ་༨ པ: སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ བཟོ་སྐྲུན་མཁོ་ཆས་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ།  
བཟོ་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་ མཁོ་ཆས་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ། དངུལ་འབརོ། (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་) 
ཆུ་ཤོག་དང་ ཅ་ཆས་འདེ་བཞིན།  1,841.62 
འགྱིབ་དང་ ཅ་ཆས་འདེ་བཞིན། 994.86 
ཤིང་དང་ ཅ་ཆས་འདེ་བཞིན། 1,606.18 
རྡོ་ སར་འདམ་ རྩི་ས་ མེ་ཐུབ་རྒྱུ་ཆས་དང་ མིཀ་(Mica) དང་ འདི་མཁོ་ཆས་
དང་ལྡན་པའི་ ཅ་ཆས་འདེ་བཞིན།  400.75 
ར་ཆསའི་ ཐོན་སྐྱེད།  362.88 
ཤེལ་དང་ ཤེལ་ཆས།  424.42 
ལྕགས་དང་ ངར་ལྕགས། 3,963.97 
ལྕགས་དང་ ངར་ལྕགས་ཀྱི་ ཅ་ཆས་འདེ་བཞིན།  2,750.24 
ཟངས་དང་ ཅ་ཆས་འདེ་བཞིན། 127.85 
ཀ་ལ་དང་ ཅ་ཆས་འདེ་བཞིན། 457.06 
གློག་སྐུད་དང་ ཅ་ཆས་འདེ་བཞིན། 5 
ཏི་ཚ་དང་ ཅ་ཆས་འདེ་བཞིན། 0.7 
ཊིན་དང་ ཅ་ཆས་འདེ་བཞིན། 0.12 
གཞན་མི་ལྕགས་དང་ ར་ཆས་ཀྱི་ ཅ་ཆས་འདེ་བཞིན།   30 
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ལག་ཆས་ གཞི་ཆས་ ལྕགས་ཀྱི་གཞི་རས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དང་  ལྕགས་ཀྱི་གཞི་རས་ཀྱི་
ཅ་ཆས་ འདེ་བཞིན།   183.02 
ལྕགས་ཀྱི་གཞི་རས་ཀྱི་ སྣ་ཚོགས་ཅ་ཆས་ འདེ་བཞིན།  197 
གློག་མེ་འཕྲུལ་ཆས་དང་ ལཱཱཱ་ཆས་དང་ དེའི་ཆ་ཤས་ འདེ་བཞིན།  8,453.00 
ཡོངས་བསོམས།           21,798.11  
ནང་འདྲེན་ཡངོས་བསམོས་ནང་ལས་ བཟ་ོསྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་ མཁོ་ཆས་ནང་འདྲེན་
འབད་ཡདོཔ་ བརྒྱ་ཆ་ནང་།  32.54% 
རྒྱབ་ཁུངས: འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་རྩིས་དཔྱད།་༢༠༡༧། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག  

 

གོང་ལུ་སོན་ཡོད་དོ་བཟུམ་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་རྩིས་དཔྱད་༢༠༡༧ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ནང་འདྲེན་ཡོངས་བསོམས་
ལས་ བཟོ་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་མཁོ་ཆས་ ནང་འདྲེན་བརྒྱ་ཆ་༣༢.༥༤ གིས་ མཐ་ོདྲགས་སྦེ་ འབད་དེ་འདུག ཡོངས་
རོགས་ནང་འབད་བར་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱབ་ཁབ་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱབ་ཁབ་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢༡.༨༠ གནས་པའི་ བཟ་ོསྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་མཁོ་ཆས་ ནང་འདྲེན་འབད་ནུག  

གནས་སྡུད་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གི་ འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་དབྱེ་རིམ་གྱི་ཨང་དང་ འཁྲིལ་ཕུལ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་
དང་ ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ དངོས་གྲངས་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་འངོ་། ཨིནརུང་ར་ བཟ་ོསྐྲུན་ཅ་ཆས་ཚུ་ནང་འདྲེན་
འབད་ནི་ནང་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་ཐནོ་སྐྱེད་འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་ བཏང་ཡོདཔ་ གསལ་ཏེག་ཏ་ོསྦེ་ཤོས་ཚུགས་ཡོདཔ་ཨིན།   

དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་སྲུད་བྱུས་༢༠༡༦ བསྐྱར་ཞིབ་འབདཝ་ད་ རྒྱལ་གཞུང་གིས་ བཟོ་སྐྲུནན་ལས་སྡེ་འདི་ ནང་
འཁོད་ཐནོ་སྐྱེད་ཡོངས་འབརོ་རྒྱབ་སོྣན་འབད་མི་ དྲག་ཤོས་གཅིག་ཨིནམ་སྦེ་ ཤེས་ཡོདཔ་སྦེ་ བཀོད་དེ་འདུག འདི་
དང་གཅིག་ཁར་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལུ་ སོ་བསྐྱེད་འཐུས་བྱིན་དགོ་པའི་ གནད་དནོ་ཚུ་བཀོད་དེ་འདུག  

དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་འཆར་གཞི་༢༠༡༦ ཅན་མ་འདི་ནང་ལུ་ “རྒྱལ་གཞུང་གིས་ བཟོ་གྲྭ་ལྡན་པའི་བཟོ་སྐྲུན་ལམ་
ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་དང་  སྔོན་བསྒྲིགས་དང་ གནས་ཚད་ལྡན་པའི་ཆ་ཤས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ ཨུ་
ཚུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དནོ་ལུ་ སོ་བ་བསྐྱེད་འཐུས་བྱིན་དགོཔ་འདུག” 
ད་ལོྟ་ཚུན་ཚད་ཀྱི་བར་ན་ ནང་འཁོད་བཟ་ོསྐྲུན་མཁོ་ཆས་ཐནོ་སྐྱེད་ཡར་དྲག་བཏང་ནང་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་ག་
ནི་ཡང་མིན་འདུག   

ལྷག་པར་དུ་ རྒྱལ་ཡོངས་བཟ་ོསྐྲུན་བཟོ་གྲྭའི་སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲིས་༢༠༡༨ ཅན་མ་ནང་ལུ་ བཀོད་ཡོད་མི་ནང་:  

- གཞུང་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་མཁོ་ཆས་བཟོ་བའི་ བཟ་ོགྲྭ་ཡར་་དྲག་བཏང་དགོཔ་དང་ ནང་འཁོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་
ཚུ་ལུ་ སོ་བསྐྱེད་འཐུས་བྱིན་དགོ  

- གཞུང་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ནང་མཁོད་བཟོ་སྐྲུན་པ་གིས་ བཟོ་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་
དགོཔ་དང་ ནང་འདྲེན་ཚབ་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ གཙ་ོབརོ་བཏནོ་དགོ 
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པ་ལྟར་ བཟོ་སྐྲུན་མཁོ་ཆས་ནང་མཁོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཐབས་ལམ་
དགོཔ་འདུག བཟ་ོསྐྲུན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བཟོ་གྲྭ་བཙུགས་ནི་འདི་  དུས་ཡུན་རིང་བའི་ལཱ་གཅིག་སྦེ་ འོང་ནི་ཨིན་
རུང་ ཐབས་ལམ་གརཙོ་བོར་བཏནོ་ནི་དང་ ཟབ་ཞིབ་ལྡན་པའི་འཆར་གཞི་ཐོག་ལས་ གྲུབ་ཚུགསཔ་ཡོདཔ་ཨིན། དཔལ་
འབོར་ཕན་འཐབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཟོ་སྐྲུན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ནང་མཁོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་ 
ལམ་རིམ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་དགོཔ་འདུག འདི་གིས་ ཡུན་བརན་ལུ་ དཔལ་འབོར་གྱི་རང་དབང་རང་འདྲོང་དང་ སབས་
མཐུན་ནང་ལུ་ གྲོགས་རམ་ཡང་དག་གི་ཐོག་ལས་ འབད་ནི་ཨིན། བཟ་ོསྐྲུན་མཁོ་ཆས་ནང་མཁོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་
ཐབས་ལམ་མགྱོགས་དྲགས་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་གྲྭའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་༢༠༡༨ ཅན་མ་ དང་ལེན་འབད་
ནི་དང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་ཨིན། 

ཁེ་གྱོང་པའི་ལན་གསལ: 

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས: རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ སྲིད་བྱུསའི་ཟིན་བྲིས་
ནང་ཡོད་པའི་ བཟ་ོསྐྲུན་བཟོ་གྲྭའི་སྲིད་བྱུས་དང་ ཞབས་ཏོགའི་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ རྒྱབ་བརྟེན་འབད་ནི་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་ཡོདཔ་
དང་ འདི་ཡང་ ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ གནས་ཚད་ནང་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ འདི་ནང་ལུ་ ནརོ་བ་ཚུ་ཡོདཔ་འོག་ཟེར་ ཨིན་མས། 
ཁོང་གིས་བཤད་མི་ནང་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲིས་ནང་ཡོད་མི་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་འདི་གིས་ སྙིང་བཅུད་ལྷན་ཐབས་
བཀོད་འངོ་ ཟེར་ཨིན་མས།  

5. ཁྲིམས་མཐུན་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཞི་བཀོད།  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ སྲིད་བྱུས་འདི་ རེ་འདོད་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་ གཞི་གཅིག་ཨིན། ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་
བའི་ གནད་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ ཁྲིམས་དང་ སྲིད་བྱུས་མ་ལངམ་སྦེ་ཡོད་མི་འདི་ལས་ འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། སྲིད་བྱུས་
གཞི་བཙུགས་ནང་ཡོད་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཆད་སྐྱོན་དང་ ནརོ་བ་ཚུ་ འོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོད:  

5.1 ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་ཀྱི་གཞི་ ལངམ་སྦེ་མེདཔ།  

གོང་འཕེལ་གྱི་ གྲོས་གཞི་ག་བཟུམ་ཨིན་རུང་ར་ འདི་གི་འགན་དབང་འདི་ ཁྲིམས་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་ལས་བཏོན་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན། ཁྲིམས་འབྲེལ་འགན་དབང་འདི་གསལ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ཚར་བཞིན་ནང་ལས་ གཙུག་སྡེ་གིས་ འདོད་པའི་
ཁྲིམས་ལུགས་གཞི་བཙུགས་ནི་གི་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཐབས་ལམ་ཐོབ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་དང་ སོད་ཁྱིམ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བར་ན་ ཕན་ཚུན་གྱི་
འབྲེལ་བ་ཡང་དག་སྦེ་འདུག དཔེར་ན་ སིང་ག་པོར་ལུ་ ཁྱིམ་བཟོ་དང་གོང་འཕེལ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༤ ཅན་མ་ཡོདཔ་
དང་ འདི་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་ དམིགས་ཡུལ་དང་ འགན་དབང་ དེ་ལས་  བྱེད་ལས་
ལག་ལེན་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཀོད་དེ་འདུག ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་འདི་ཁྱིམ་བཟོ་དང་གོང་འཕེལ་
བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༤ ཅན་མའི་ (བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ ཐིན་རིམ་གསརཔ་འདི་ སྤྱིལོ་༡༩༦༠ ནང་ ཆ་འཇོག་འབད་ནུག) 
འགན་དབང་ལྟར་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག ད་རིས་ སིང་ག་པརོ་གྱི་མི་ བརྒྱ་ཆ་༩༠.༧ (སིང་ག་པརོ་རྩིས་དཔྱད་ལས་
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ཁུངས་༢༠༠༨ ཅན་མ་) སོད་ཁྱིམ་གྱི་བདག་པ་ོཨིནམ་དང་ སིང་ག་པོར་གྱི་དོན་ལུ་ སྔོན་མེད་གོང་འཕེལ་གྲུབ་འབྲས་ཀྱི་ 
རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གཅིག་ཨིན་མས།  

འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཀེ་ན་ཌ་ལུ་ཡང་ ཀེ་ན་ཌའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཡོདཔ་དང་ འདི་ནང་ལུ་ 
གཏའ་མ་དང་ཁྱིམ་བཟ་ོལས་འཛིན་འདི་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་པའི་ལས་སྡེ་འབད་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་འགན་དབང་བཀོད་ཡོདཔ་དང་ ལཱ་འགན་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བཀོད་དེ་འདུག ད་རིས་ ཀེ་ན་ཌའི་མི་
སེར་བརྒྱ་ཆ་༧༠  (ཀེ་ན་ཌའི་ཁྱིམ་བདག་པའོི་མཐུན་ཚོགས། , ༢༠༡༨) ལུ་ བདག་དབང་ཡོད་པའི་ སོད་ཁྱིམ་ཡོདཔ་
ཨིན། སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ཀེ་ན་ཌ་ནང་ལུ་ བཟོ་གྲྭ་སོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་གིས་ གཡོག་ལེ་ཤ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ 
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབོར་ལུ་ ཕན་ཡོདཔ་ཨིན།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཅིག་ ག་ནི་
ཡང་མིན་འདུག འདི་ཡང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༢ 
ཅན་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིནམ་དང་ འདི་ཡང་ ཁྲིམས་འབྲེལ་དབང་ཆ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག འདི་ནང་ལས ཁྲིམ་འབྲེལ་
འཛིན་འབྲུལ་མེད་པའི་སྐབས་ལུ་ གཞི་བཙུགས་ཡང་ མི་འབད་ནིབཟུམ་སྦེ་འདུག ཞབས་ཏོག་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་
༢༠༡༥ ཅན་མ་འདི་གིས་ ཞབས་ཏོག་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་མེད་པར་མཐོང་ཡོདཔ་དང་ ‘ས་ཁོངས་འཆར་
བཀོད་བཅའ་ཁྲིམས’ གི་དོན་ལུ་ གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན། ས་ཁོངས་འཆར་བཀོད་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ ཁྲིམས་
བཙུགས་འབད་བར་ཅིན་ ཞབས་ཏོག་གི་འཆར་གཞི་སྤྱིར་བཏང་དབང་ནི་ཨིནམ་དང་ ཁྱིམ་བཟོའ་དོན་ལུ་ ཆ་ཤས་ཆུང་
བ་ཅིག་སྦེ་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཁྲོམ་སྡེ་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ ད་ལོྟ་སོད་ཁྱིམ་གྱི་གནས་སངས་ཡོད་
མི་འདི་ལས་བལྟ་སྟེ་ ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་སོ་སོ་སྦེ་ བཙུགས་དགོཔ་འདུག འདི་འབདཝ་
ལས་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ནང་ལུ་ གལ་ཅན་གྱི་ཕན་གནདོ་བྱུང་ནི་དོན་ལུ་ ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་ནང་ལུ་ ཁྲིམས་
ལུགས་སོ་སོ་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་དགོཔ་འདུག 

5.2 རྒྱལ་ཡངོས་ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༢ ཅན་མ་ནང་ འབྲེལ་ཆགས་ཚད་གཅིག་ལས་མེདཔ།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག དེ་ལས་ཚུར་ རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ལུ་ གཙུག་སྡེའི་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ལོྟ་ གཙུག་སྡེ་གི་སྒྲིག་བཀོད་དང་ ཁོང་
རའི་ལག་ལེན་ དེ་ལས་ འགན་དབང་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ སྲིད་བྱུས་འདི་ དུས་མཐུན་མེདཔ་སོང་སྟེ་
འདུག  

སྲིད་བྱུས་འདི་ ཧེ་མ་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་སྐབས་ བརྩམ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ ནང་ལུ་ བརྡ་དོན་དང་
བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ནང་ལུ་ བགོ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་
གྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གྱི་ དབང་ཆ་ནང་ ཚུད་ཡོདཔ་ཨིན།   

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༢ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཧེ་མ་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་སྐབས་ 
ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ ལཱ་འགན་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་ཁྱིམ་བཟོ་ལས་ཁུངས་ལུ་ སོད་ཡོདཔ་ཨིན་མས། 
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་འདི་ ཁག་གཉིས་ནང་འགྱེས་བའི་ཤུལ་ལས་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ ཁྲིམས་བརྒྱུག་དང་ གཞི་
བཙུགས་ལག་ལེན་འདི་བསྒྱུར་བཅོས་སོང་ནུག  

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ནང་ལུ་ ཧེ་མ་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་སྐབས་
ཡོད་པའི་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་ཁྱིམ་བཟ་ོལས་ཁུངས་ལས་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནུག  

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞབས་ཏོག་སྲིད་བྱུས་འདི་ ཟིན་བྲིས་སྒྲིག་ཡོདཔ་དང་ 
ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། སྲིད་བྱུས་འདི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཚད་ (སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡ པ) 
ནང་འཁོད་ཡང་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་འདུག འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་
གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༢ ཅན་མ་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྒངས་ཡོདཔ་དང་ ཕལ་ར་མཇུག་བསྡུ་འོང་ཟེར་ 
བཤད་ཡོདཔ་ཨིན།  

འདི་ལས་བརྟེན་ ཞབས་ཏོག་སྲིད་བྱུས་འདི་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོའི་སྲིད་བྱུས་
ཀྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་མ་ཚར་བར་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༢ འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ད་ོཡོདཔ་ཨིན། 
སྲིད་བྱུས་ནང་ བཀོད་ཡོད་པའི་ གནད་དནོ་སྣ་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་ ཁྲིམས་བརྒྱུག་དང་ གཞི་བཙུགས་ལས་སྡེ་ཀྱི་ 
འགན་དབང་དང་ འགན་ཁག་ཚུ་ དུས་མཐུན་མེད་འགྱོ་སྟེ་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོའི་སྲིད་བྱུས་
༢༠༠༢ ཅན་མའི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞབས་ཏོག་སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲིས་༢༠༡༥ འདི་གཞི་བཙུགས་ འཕལ་
མགྱོགས་རང་འབད་དགོཔ་འདུག     

ཁེ་གྱོང་པའི་ལན་གསལ: 

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས: རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ ‘རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོའི་
སྲིད་བྱུས་༢༠༠༢ ཅན་མ་’ བསྐྱར་ཞིབ་གཅིག་མཚུངས་སྦེ་འགྱོ་ནི་དནོ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ འཕལ་རང་གནང་
ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་དང་  འབྲེལ་མཐུད་འབད་དགོཔ་འདུག། ཁོང་གིས་བཤད་མི་ནང་ འདི་བཟུམ་འབད་མི་འདི་གིས་ 
སྙན་ཞུ་འདི་གིས་ གནོད་དནོ་སྣ་ཚོགས་ཚུ་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གདོན་ལན་འབྱུང་ཡོད་
པའི་རོྩད་ལན་བསལ་ནི་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་འོང་ཟེར་ཨིན་མས།  

5.3 སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་རིམ་ནང་ ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་གྱི་དནོ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཐབས་བྱུས་མེདཔ།  

གཞུང་ཡང་ན་ རྒྱལ་ཁབ་ག་ཨིན་རུང་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་འདི་ ཚབས་ཆེན་ཅན་གྱི་ ཐནོ་སྐྱེད་དང་ ཡུན་རིན་ཅན་
གནས་པའི་འབད་བརོྩན་གཅིག་ཨིན། ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་འདི་ ལས་འགུལ་སོམ་གཅིག་སྦེ་ ལཱ་འགན་འབག་དོ་ཡོདཔ་
དང་ མཇུག་བསྡུནི་དོན་ལུ་ ལོ་ངོ་བཅུ་ཕག་ལས་ལྷག་ འགུར་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་གྱི་ བར་ཞུགས་སོམ་ཚུ་ནང་
ལུ་ མནོ་བའི་རེ་དོན་གྲུབ་ནི་དོན་ལུ་ དཔལ་འབྱེར་ཆེན་པོའི་ནང་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དགོཔ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ནང་ལུ་ སིང་ག་པརོ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ དཔེ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་དྲང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། སིང་ག་པརོ་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༦༠ ནང་ལས་ ཐབས་བྱུས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བཏོན་ཏེ་འདུག སིང་ག་པོར་གྱི་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

བཀོད་ཚོགས་འདི་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ནང་ལུ་ འགན་དབང་སོད་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་གཅིག་ཨིན།  ཁོང་ལུ་ 
འོང་འབབ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ མི་སྡེ་དགོས་འདོད་ལྟར་ ཁྱིམ་བཟོའི་གཡོ་འཆར་ཚུ་ བརྩམ་པའི་ ཐབས་ལམ་འཆར་གཞི་ཚུ་
བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།  ད་ལེས་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་འདི་ ཁྲོམ་སྡེ་བསྐྱར་བཅོས་དབང་འཛིན་(Urban 
Redevelopment Authority) གྱིས་ བཟོ་ཡོད་པའི་ ས་ཁོངས་ལག་ལེན་གྱི་ ལོ་བསར་འཆར་གཞི་ཨམ་འདི་
གིས་ ལམ་སོན་འབདཝ་ཨིན།  

འབྲུག་པའི་སྐབས་དོན་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ སོད་ཁྱིམ་
དགོས་འདོད་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་ འགན་དབང་སོད་དེ་འདུག གཞན་མི་ ལས་འཛིན་དང་ སྒེར་གྱི་ལས་གཡོགཔ་
ཚུད་པའི་ མི་རོབས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ འགན་དབང་སོད་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་གཅིག་མིན་
འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ འགན་དབང་དང་ དམིགས་ཡུལ་གསལ་ཏོག་ཏ་ོསྦེ་བཀོད་པའི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་གནས་
ཚད་ནང་ལུ་ ཐབས་ལམ་འཆར་གཅིག་དགོཔ་འདུག  

5.4 ལས་སྡེ་སྣ་ཚགོས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལས་བྱེད་འབྲེལ་མཐུན་འབད་ནིའི་དནོ་
ལུ་ འགན་དབང་ཅན་གྱི་ལས་སྡེ་མེདཔ།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་འདི་ལཱ་འགན་སོམ་གཅིག་
ཨིནམ་དང་ འདི་གི་དནོ་ལུ་ དུས་རིང་དུ་ ལས་
སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་བརོྩན་ཡང་
དག་སྦེ་དགོཔ་ཨིན། དངུལ་ཕོགས་ལྷན་ཚོགས་
གཉིས་པ་གིས་ གཞུང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་
ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་དང་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ དེ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆགས་ལྷན་ཚོགས་ཚུ་ འོང་འབབ་ཆུང་བའི་ སོད་
ཁྱིམ་བཀྲམ་སྤེལ་ཡར་སེང་འབད་ནི་དནོ་ལུ་ གཅིག་འབྲེལ་ལཱ་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་  རྒྱབ་
སོྣན་ཕུལ་ཏེ་འདུག  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ནང་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་མི་ ལས་འཛིན་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ ཕྱག་ལཱ་ཚུ་
རང་རྐྱང་སྦེ་འབད་དེ་སོད་ནུག རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གི་ཐད་ལུ་  གཅིག་མཐུན་དམིགས་དོན་གྱི་སྣང་བ་ 
ག་ནི་་ཡང་མེད་པར་ ལས་སྡེ་སོྣ་ཚོགས་བར་ན་ ལཱ་འགན་ཚུ་ ཁ་གཏོར་ཏེ་འདུག  

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་སོད་ཁྱིམ་འཛིན་སྐྱོང་གི་འགན་དབང་འབག་སྟེ་
འདུག རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱིས་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་འདི་ མ་རྩ་བཙུགས་
སའི་གོ་སྐབས་སྦེ་ ལེན་ཏེ་འདུག དངུལ་འབྲེལ་ལས་ཁང་ཚུ་གིས་ ཁེབ་ས་ཡར་སེང་འབད་ནི་དོན་ལུ་ ཁེབ་ས་ཆེ་བའི་
སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གདམ་ཁ་སྦེ་ ཁྱིམ་བཟོའི་སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་དོ་ཡོད་ཨིན། འགུལ་མེད་རྒྱུ་ནོར་ཚོང་འབྲེལ་པ་གིས་ཡང་ ཁོང་
རང་གི་ ཚད་གཟུང་འདི་ལུ་ གཙོ་བརོ་བརྟེན་ཏེ་འདུག རང་སོ་ཁྱིམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་དནོ་ལུ་མ་གཏོགས་ རྒྱ་

ད་ལྟོ་ ལས་སྡེ་སྣ་ཚགོས་ཀྱི་ ལཱ་འགན་སྤྱི་མཐུན་འབད་ནི་དང་ 
ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ནི་
དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ སྤྱི་མཐུན་འབད་བའི་ 
ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་གཅིག་མིན་འདུག  
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ཆེ་བ་སྦེ་ རྐྱབ་མི་ཚུགས། ཤིང་ བྱེམ་ དེ་ལས་ རྩི་ས་ཚུ་གིས་ མ་གཏོགས་པར་ བཟ་ོསྐྲུན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ མང་ཤོས་
རང་ ནང་འདྲེན་འབད་ད་ོཡོདཔ་ཨིན།  

དཔལ་འབོལ་ཆེ་བའི་མནོ་ཐངས་ལས་བལྟ་བར་ཅིན་ འདི་ ག་ཐོབ་གུ་ཐོབ་མཐོང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། འདི་ཡང་ གཅིག་
མཐུན་དམིགས་དོན་གྱི་སྣང་བ་མེད་པར་འདུག གཙུག་སྡེ་ཚུ་གེ་ར་ ཁོང་པའི་ རང་རྐྱང་གི་དམིགས་དོན་ནང་འཁོད་ལུ་ 
ལཱ འགན་འབག་སྟེ་ འབད་དེ་འདུག  ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ནང་ལུ་ སྤྱི་མཐུན་དམིགས་ཡུལ་མིན་འདུག རྒྱལ་ཡོངས་
ཁྱིམ་བཟོའི་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༢ ཅན་མ་དང་ ཞབས་ཏོག་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ སྤྱི་མཐུན་
དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ནི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་རང་རང་སོ་སོ་གི་ དམིགས་བསལ་འགན་དབང་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ ངོས་
འཛིན་ཡང་ན་ དབྱེ་བ་མ་ཕྱེ་པར་འདུག  

ཞབས་ཏོག་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་༢༠༡༥ ཅན་མ་ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་འདི་ གཞི་བཙུགས་པའི་
ལས་སྡེ་གཙོ་བོར་སྦེ་ ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་རུང་ ལག་ལེན་ངོ་མ་ནང་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་
འཕེལ་གྱི་དནོ་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་སྡེ་ཚན་ མིན་འདུག སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲིས་ནང་ལུ་ དམིགས་ཡུལ་གཅིག་འདི་ 
ཞིབས་ཏོག་གི་འཆར་གཞི་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ རང་དབང་གི་ལས་སྡེ་གཞི་བཙུགས་དགོཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་
གནས་ཚད་ནང་ ལུ་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལོགས་སུ་ཕན་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་གཅིག་དགོ་ཟེར་ 
ཡང་བསྐྱར་བཀོད་དེ་འདུག  

ད་ལོྟ་ ལས་སྡེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ ལཱ་འགན་སྤྱི་མཐུན་འབད་ནི་དང་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་
ནི་དནོ་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ སྤྱི་མཐུན་འབད་བའི་ ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་གཅིག་མིན་འདུག  

5.5 བདག་དབང་ཅན་གྱི་སདོ་ཁྱིམ་གྱི་དནོ་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ གཙུག་སྡེའི་ གྲ་སྒྲིག 

གྲོང་གསེབ་ཀྱི་སྐབས་དོན་ནང་ལུ་ ཞིང་ཁྱིམ་ཚུ་ མང་
ཤོས་རང་ བཟའ་ཚང་རང་རྐྱང་གིས་ བདག་དབང་
འཛིན་ཡོདཔ་དང་ རུབ་སོད་དང་ ཐོབ་དབང་དང་འབྲེལ་
བའི་གནད་དནོ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག འདི་འབདཝ་
ད་ ཁྲོམ་ཡང་དྲག་འགྱོ་མི་དང་འབྲེལ་ ཁང་ཚན་ལེ་ཤ་
ལྡན་པའི་་སྒྲིང་ཁྱིམ་སོམ་དང་ མཐོ་དྲགས་སྦེ་ རྐྱབ་སྟེ་འདུག སྒྲིང་ཁྱིམ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཁང་ཚན་ལེ་ཤ་དང་ བདག་པ་ོ
ལེ་ཤ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཐོབ་དབང་དང་ ཟད་འགྲོ་ དེ་ལས་ འདི་དང་འབྲེལ་བའི་འགན་ཁུར་ཚུ་ རུབ་སོད་འབད་ནི་
དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།  

ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལུ་ བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་དོན་ལུ་ འོས་མཐུན་ཡོད་པའི་གནས་སངས་
བཟོ་ནི་འདི་ ངེས་པར་དུ་ཚང་དགོཔ་ཨིན། འདི་ནང་ལས་ཡང་ ལྕོགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བ་ོགཅིག་ ཁྲིམས་འབྲེལ་གྱི་
ཐོག་ལས་ སོད་ཁྱིམ་བདག་དབང་འཛིན་འདི་ཨིན་མས།  

སྐབས་བབ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཁོངས་ཚུ་
ནང་ལུ་ ཁྱིམ་ཚན་བདག་དབང་འཛིན་
པའི་ཐད་དུ་ ཁྲིམས་འབྲེལ་གཏན་
འཁེལ་ཚུ་མིན་འདུག 
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

སྐབས་བབ་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལུ་ ཁང་ཚན་བདག་དབང་འཛིན་པའི་ཐད་དུ་ ཁྲིམས་འབྲེལ་གཏན་འཁེལ་ཚུ་
མིན་འདུག རོྩད་རྙོག་རོྩད་འགྲིག་འབད་ནི་དང་ རྒྱུ་ནོར་ཟབ་དབང་གི་ཐད་དུ་ སྤྱིར་བཏང་ཁྲིམས་འབྲེལ་གནད་དནོ་ཡོད་
རུང་ར་ སོད་ཁྱིམ་བདག་དབང་གི་དགོས་འདདོ་ཀྱ་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་གནད་དོན་གི་ནི་ཡང་མིན་
འདུག ཚད་འཛིན་མ་འབད་བར་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་མི་ཚུ་ཚུད་པའི་ ཁྲིམས་མཐུན་གནད་དནོ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ 
དགོཔ་འདུག: 

༡. སོད་ཁྱིམ་དང་ ས་གི་དོན་ལུ་ བདག་དབང་གི་དབང་ཆ་དང་ ཐབོ་དབང་། 

༢. སྤྱིར་བཏང་ས་ཁོངས་ དཔེར་ན་ ཐེམ་སྐས་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་ དེ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཚུ་ མཉམ་རུབ་སོད་
ནི།  

༣. སྤྱིར་བཏང་ས་ཁོངས་ཚུ་ ཉམས་བཅོས་དང་ བདག་འཛིན་ དེ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་ འགན་ཁུར།  

༤. ཟད་འགྲོ་མཇམ་རུབ་འབད་ནི་དང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་འཁོད་ ཉེན་སྲུང་སྒྲིག་བཀོད་འབད་ནི། དང་ 

༥. རྐྱེན་ངན་གྱི་སྐབས་ ཐོབ་དབང་དང་ འགན་ཁུར།  

ལྷག་པར་དུ་ འདི་བཟུམ་གྱི་ཁྱིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དནོ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་དང་  དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་
དོན་ལུ་ ངོས་འཛིན་དང་ དབང་ཆ་བྱིན་ཡོད་པའི་གཙུག་སྡེ་གཅིག་མིན་འདུག སྒྲིང་ཁྱིམ་གཅིག་ནང་སོད་པའི་ ཁང་ཚན་
རེའི་ བདག་པའོི་ཐབོ་དབང་དང་ འགན་ཁག་ཁྱབ་པའི་ ཁྲིམས་འབྲེལ་གནོད་དོན་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ འཕལ་རང་དགོཔ་
འདུག འདི་དང་གཅིག་ཁར་ འདི་བཟུམ་གྱི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་བཏནོ་པའི་རོྩད་རྙོག་ཚུ་ གསལ་ནི་དོན་ལུ་ གཙུག་སྡེ་གཅིག་
ངེས་པར་དུ་ གཞི་བཙུགས་དགོཔ་འདུག     

ཁེ་གྱོང་པའི་ལན་གསལ: 

རྒྱལ་ཡངོས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས: རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་གསལ་བཀོད་མི་ནང་ལུ་ བདག་དབང་ཡོད་པའི་
ཁྱིམ་གྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ གཙུག་སྡེའི་ གྲ་སྒྲིག་གི་ཐད་ འོང་པའི་དུས་རིམ་དང་པ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ ཚ་གྱང་ལང་
དགོཔ་ཅིག་ མིན་འདུག་ཟུར་ཨིན་མས། འདི་ཡང་ག་ཅི་འབད་ཟེར་བར་ཅིན་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ “སྡེ་
རིམ་སོད་ལེན་གྱི་ལས་སོན” འདི་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ནི་དང་ གནང་བ་འགྲོལ་ནི་ གཞི་བཙུགས་ཟེར་ཨིན་མས། ཁོང་གིས་
བཤད་མི་ནང་ལུ་ འདི་བཟུམ་ཅིག་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༨ ལུ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ རྩལ་བཏོན་
གྱི་ཐོག་ལས་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་རང་ཡོད་ཟེར་ཨིན་མས།  
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

 

 

 

ལེའུ་༤ པ་: གྲོས་འདེབས་ཚུ། 

ལེའུ་༣ པའི་ནང་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ཆད་སྐྱོན་དང་ནརོ་འཁྲུལ་ཚུ་དང་ འདི་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་
སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ གསལ་ཐབས་ལུ་ 
གྲོས་འདེབས་དག་པ་ཅིག་ བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།  གྲོས་འདེབས་ཚུ་ གཙོ་བོ་རང་ སྲིད་བྱུས་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་ དེ་
ལས་ གཙུག་སྡེ་གི་སྒྲིག་བཀོད་མ་ལངས་པར་ཡོད་མི་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་ལྟེ་བ་ནང་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ཁྱིམ་བཟོའི་གནས་སངས་
ལས་ བཅུད་སོན་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། གྲོས་འདེབས་ཚུ་ སྤྱིར་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ དབྱེ་རིམ་དྲུག་གི་ཐོག་ལས་ཕུལ་ཏེ་
ཡོདཔ་ཨིན།  

1. ཁྲིམས་ལུགས་ སྲིད་བྱུས་དང་ གཙུག་སྡེའི་ལམ་ལུགས།  

གོང་འཕེལ་གྱི་གྲོས་གཞི་འདི་ ཁྲིམས་ལུགས་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ གཙུག་སྡེའི་ལམ་ལུགས་ཀྱིས་ལམ་སོན་འབདཝ་ཨིན། 
ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་  སྲིད་བྱུས་དང་ འགན་དབང་སོད་ཡོད་པའི་གཙུག་སྡེ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་ ཁྲིམས་
ལུགས་དང་ སྲིད་བྱུས་ དེ་ལས་ གཙུག་སྡེ་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ དགོས་
མཁོའི་བསྒྱུར་བཅོས་མཛད་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་ཀྱི་དནོ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོག་ལུ་བཀོད་ཡོད་
པའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན:  

1.1. ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ གཏན་འབེབས་བཟ་ོདགོཔ།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཁྲིམ་ལུགས་དང་ ཁྱིམ་མཁོ་སོད་ནང་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་
བར་ན་ ཡང་དག་པའི་ཕུན་ཚུན་འབྲེལ་བ་འདུག དཔེར་ན་ ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་དང་ བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་གྱི་
ཐད་ སིང་ག་པརོ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སོལ་གཏོད་མི་གཙོ་བ་ོསྦེ་བརྩི་ད་ོཡོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ ཀེ་ན་ཌ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ 
ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ནང་ལུ་  ཡར་རྒྱས་ཡང་དག་སྦེ་ བཏང་དོ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཨིན། འདི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་
ཆ་ར་ལུ་ ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་འདུག  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཅིག་མིན་འདུག རྒྱལ་
ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༢ ཅན་མ་འདི་ལུ་ ཁྲིམས་འབྲེལ་དབང་ཆ་མིན་འདུག ཁྲོམ་སྡེ་ལྟེ་བ་ནང་
ལུ་ ཁྱིམ་བཟོ་མ་བདེ་བའི་གནས་སངས་འདི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ དམིགས་བསལ་ཐབས་ལམ་དང་ གྲུབ་འབྲས་བཏནོ་ནི་དོན་ལུ་ 
དམིགས་བསལ་གྱི་ ཁྲིམས་ལུགས་ཅིག་དགོཔ་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ འབྲུག་གི་ཁྱིམ་
བཟོ་གོང་འཕེལ་བཅའ་ཁྲིམ་འདི་ གཏན་འབེབས་འབད་ནི་དོན་ལུ་  གྲོས་འཆར་བཀོད་དགོཔ་ཨིན།  
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

1.2. རྒྱལ་ཡངོས་ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ། 

གཙུག་སྡེ་གི་གཞི་བཀོད་ནང་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་མི་འདི་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ནང་ལུ་ 
བཀོད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ ཕན་མེདཔ་དང་ དུས་མཐུན་མེདཔ་སོང་སྟེ་འདུག རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་
འཕེལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་བ་རིམ་ཚུ་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ གསར་བཏོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ བཤད་
དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ དེ་འཕལ་མགྱོགས་རང་ ཆ་འཇོག་མཛད་དེ་ གཞི་བཙུགས་དགོཔ་འདུག  

འདི་འབདཝ་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༢ ཅན་མ་འདི་ 
བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནི་ལུ་འཕལ་རང་འབད་བརོྩད་བསྐྱེད་དེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།  

1.3. ཞབས་ཏགོ་གི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༥ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཡདོ་མི་འདི་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ ཆ་འཇོག་ དེ་ལས་ གཞི་
བཙུགས་འབད་དགོཔ།  

ཞབས་ཏོག་གི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༥ ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཡོད་མི་འདི་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་
ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ ད་ལོྟ་ཚུན་གྱི་བར་ ཆ་འཇོག་མ་འབད་བར་འདུག ཟིན་བྲིས་སྲིད་བྱུས་འདི་ནང་ལུ་ གནད་དནོ་གཞན་
མི་ཚུ་བརྩིས་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་དོན་ཚན་ལེ་ཤ་རང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ཚུ་ཡང་དཔེར་ན:  

 བདག་དབང་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་གྱི་དོན་ལུ་ འབད་ཚུགས་པའི་གནས་སངས་བཟ་ོནི།  
 རང་ཡུལ་གྱི་བཟོ་བཀོད་དང་ སྔར་སོལ་ས་ཁོངས་ཚུ་ མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི།  
 ཆུའི་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་དང་ ཕྱགས་སྙིགས་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ རྐྱེན་ངན་གྱི་ཉེན་ཁ་མར་ཕབ་འབད་ཐོག་

ལས་ རང་བཞིན་གནས་སངས་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི།  

རྒྱལ་ཡོངས་ཞབས་ཏོག་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༥ ཅན་མ་འདི་ སྲིད་བྱུས་གཞན་མི་གི་ ཁྲིམས་དོན་དང་གཅིག་ཁར་ དཔེར་ན་ 
བསྐྱར་བཟ་ོའབད་དེ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་མཐུན་
འབད་དགོཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོའི་སྲིད་བྱུས་ནང་ལུ་ ཁང་གླ་སོད་ནིའི་ཚད་གཞི་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༣༠ 
དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཞབས་ཏོག་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ནང་ ཁྱིམ་གུང་རེ་གི་འོང་འབབ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༣༥ སྦེ་ བཀོད་དེ་
འདུག  

འདི་འབདཝ་ལས་ ད་ལོྟ་གི་ཁྱིམ་བཟོའི་གནས་སངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་བར་ཞུགས་ཚུ་འཕལ་མགྱོགས་རང་དགོཔ་
ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་གི་ཞབས་ཏགོ་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༥ ཅན་མ་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཡོད་མི་འདི་ ཆ་འཇོག་དང་ གཞི་བཙུགས་
འབད་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་མེན་པར་ འབྲེལ་ཡོད་སྲིད་བྱུས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་ཨིན།  

1.4. སདོ་དུ་རུང་བའི་ ཁྲམ་རིས་བཟ་ོདགོཔ།  

གོང་གི་དོན་ཚན་ཚུ་ནང་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་ནང་ལུ་ སོད་དུ་རུང་བའི་ཁྱིམ་བཟ་ོདགོ་
པའི་གནད་དནོ་ཚུ་བཀོད་ཡོད་རུང་ སོད་དུ་རུང་བ་ཟེར་མི་འདི་ ག་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན་ན་ གསལ་རི་རི་སྦེ་བཀོད་
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

དེ་མིན་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ སོད་དུ་རུང་བ་ཟེར་མི་དེ་ ག་བཟུམ་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན་ན་ དོན་ཚན་ཚུ་གསལ་རི་རི་སྦེ་ 
བཀོད་དགོཔ་འདུག ཁ་གསལ་དང་ལྡན་པའི་གནས་ཚད་ཅིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁྱིམ་ཚུ་སོད་དུ་རུང་བ་ཡོད་མེད་ ཚད་
འཇལ་དང་ ལྟ་རོག་ དེ་ལས་ བདག་འཛིན་འབད་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་འོང་ནི་མས།  

ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གཉིས་ཆ་རའི་ས་གནས་ཁག་ཚུ་ནང་ ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་སྒོ་ལས་ གཞི་ཆགས་
སོད་མི་ཚུའི་ སོད་དུ་རུང་བའི་གནས་སངས་ཚུ་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ གཙང་སྦྲ་ དེ་ལས་ སོད་གནས་ཀྱི་ས་ཁོངས་དང་ 
བཟོ་བཀོད་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་ལ་སོགས་པའི་གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ཐད་ བདེ་བཟོ་འབད་དེ་བཞག་ནུག འབྲེལ་ཡོད་དབང་
འཛིན་ཚུ་གིས་ ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་གཞི་ཆགས་ཚུ་ སོད་རུང་བའི་གནས་སངས་ལུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་དང་ 
ཡང་ན་  རིམ་གྱིས་འབད་ རྩ་མེད་བཏང་དགོཔ་ཨིན། རྒྱ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སོད་དུ་རུང་བའི་ཁྲམ་
རིས་ཡོངས་རོགས་ཅིག་གསར་བཟོ་འབད་དགོཔ་དང་ འདི་དང་འཁྲིལ་ བསར་སོད་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་
ཕུལཝ་ཨིན།  

1.5. ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་གྱི་དནོ་ལུ་ ཚད་འཛིན་དང་འབྲེལ་མཐུན་བཟ་ོམི་ ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་ཅིག་གཞི་བཙུགས་
འབད་དགོཔ།   

ད་ལོྟ་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་འགན་ཚུ་  ལས་སྡེ་སྣ་ཚོགས་ དཔེར་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་ལས་
འཛིན་ཚད་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕུགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ དེ་ལས་ དངུལ་ཁང་དང་ སྒེར་སྡེ་གོང་
འཕེལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དམིགས་གཏད་དང་ སྤྱི་མཐུན་གྱི་ལམ་སོན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ཕྱག་ལཱ་མཛད་དེ་འདུག དེ་
འབད་འགྱོ་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ཚད་འཛིན་དང་ སྤྱི་མཐུན་བཟ་ོམི་ ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་ཅིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འབྱུང་སྟེ་འདུག  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་འགན་འབག་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་ དཔེར་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕུགས་དང་འཚོ་
རྟེན་མ་དངུལ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ དེ་ལས་ དངུལ་ཁང་ཚུ་ལས་  མཉམ་འབྲེལ་
དང་ ཡུན་བརན་གྱི་འབད་རོྩལ་ཚུ་མིན་འདུག འདི་ནང་ལུ་ བཟ་ོབཀོད་བརྩམ་ནི་དང་ མ་དངུལ་བྱིན་ནི་ དེ་ལས་ བཟོ་
སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་ ས་ཁོངས་འདུག ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་ཚུ་ གཅིག་ཁར་འངོ་སྟེ་ སྤྱི་མཐུན་
འབད་ནིའི་གཞི་རྟེན་ཅིག་མིན་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ ཞབས་ཏགོ་ལྷན་ཁག་གིས་ ལེགས་ཆ་དང་ལྡན་པའི་ལཱ་འགན་
ཚུ་གཅིག་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་སྤྱི་མཐུན་དགོས་དོན་འདི་ གྲུབ་ཐབས་ལུ་ལམ་སོན་འབད་ནི་གི་དོན་
ལས་ ལྷན་ཁག་གི་འོག་ལུ་ ཚད་འཛིན་དང་ འབྲེལ་མཐུན་བཟ་ོམི་ ལས་སྡེ་ལྟེ་བ་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་ གྲོས་
འདེབས་ཕུལཝ་ཨིན།  

1.6. ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་གྱི་དནོ་ལུ་ ཁྱིམ་དགོས་འདདོ་ཀྱི་བརག་ཞིབ་དང་ ལམ་སནོ་གསལ་རི་རི་གི་ དགོས་
མཁོ་ཡདོཔ།  

རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་དགོས་འདོད་གྱི་བརག་ཞིབ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ ཤེས་ཅི། ཞབས་ཏོག་
ལྷན་ཁག་དང་ ཡང་ན་ ཐིམ་ཕུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ག་གིས་ཡང་ རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་
དགོས་འདོད་གྱི་བརག་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ ཐོ་བཀོད་མིན་འདུག  
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ལུ་ དགོས་འདོད་བརག་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ཡོད་དེ་འབད་རུང་  ཕུན་
ཚོགས་གླིང་དམིགས་བསལ་ཁྱིམ་བཟོའི་ལས་འགུལ་གྱི་དོན་ལུ་མ་གཏོགས་ གཞན་མི་ནང་ བརག་ཞིབ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་
འབད་བར་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ ཉེར་མཁོ་བའི་ཚད་གཞི་ དཔེར་ན་ མི་རོབས་དང་ དཔལ་འབོར་བརྡ་སོན་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་དགོས་འདོད་གྱི་བརག་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་འདུག 
བརག་ཞིབ་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཞུང་གིས་ ཁེ་གྱོང་ཡོད་མི་གཙོ་བ་ོ དཔེར་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་ཚད་དང་གཅིག་ཁར་ སྤྱི་མཐུན་འབད་དེ་ མ་དངུལ་གྱི་གྲ་སྒྲིག་ཚུ་ཚུད་པའི་ལམ་སོན་གསལ་རི་རི་ཅིག་ 
བརྩམ་དགོཔ་ཨིན།  

2. བདག་དབང་ཅན་གྱི་སདོ་ཁྱིམ།  

བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་༢༠༠༢ ཅན་མའི་ དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་
གསུམ་ཡོད་པའི་གྲལ་ལས་ གཅིག་ཨིན། འདི་ ཞབས་ཏོག་གི་སྲིད་བྱུས་ཟིན་བྲིས་བཏབ་ཡོད་མི་འདི་ནང་ལུ་ དོན་ཚན་
སོ་སོའི་འོག་ལུ་ བཀོད་དེ་འདུག། བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་འདི་ བཟའ་ཚང་ཚུ་གི་ རེ་འདདོ་དང་ མི་སྡེ་དཔལ་
འབོར་འགོ་བཙུགས་འབད་ནིའི་གཞི་རྟེན་གཅིག་ཨིན། བདག་དབང་ཡོད་པའི་སོད་ཁྱིམ་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ད་
ལོྟ་ཡོད་པའི་གནས་སངས་དེ་གིས་ མ་འོངས་པའི་འོས་འབབ་དང་ གོ་སྐབས་དེ་ཅིག་མིན་འདུག རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ འོག་ལུ་
བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

2.1. སདོ་ཁྱིམ་བདག་དབང་གི་སྲིད་བྱུས་ཡངོས་རགོས་ཅིག་དགོཔ།  

སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས་སོ་སོ་ཚུ་ནང་ལུ་ རེ་འདུན་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏ་ོའབད་ བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ བདག་དབང་ཡོད་པའི་
སོད་ཁྱིམ་གྱི་དོན་ལས་ ལཱ་འགན་ཚུ་འབད་བརོྩན་བསྐྱེད་དེ་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་མ་མཛད་པས། རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་
ལས་འཛིན་ཚད་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ 
བདག་དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ མོ་བཏབ་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནུག ད་ལོྟ་ བདག་
དབང་ཡོད་པའི་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐད་ མགྱོགས་ཚད་མིན་འདུག  

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་བདག་དབང་ཡོད་པའི་སོད་ཁྱིམ་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ བདག་དབང་ཡོད་
པའི་སོད་ཁྱིམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཡོངས་རོགས་ཅིག་བརྩམ་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་ཕུལཝ་ཨིན།  

2.2. སདོ་ཁྱིམ་བདག་དབང་གི་དནོ་ལུ་ འསོ་མཐུན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ།  

བདག་དབང་གི་ཁྱིམ་འཛིན་ནི་ལུ་ བཀག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ སོད་ཁྱིམ་ ཡང་ན་ ཁང་ཚན་བདག་དབང་འཛིན་ནི་
ནང་ལུ་ དབང་ཆ་དང་ ཉེན་སྲུང་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ མེད་མི་འདི་ཨིན་པས། ད་ལོྟ་ ཁང་ཚན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་སྒྲིང་
ཁྱིམ་ནང་ བདག་པ་ོརང་རང་སོ་སོ་གིས་ ས་གི་བདག་དབང་དང་ སྤྱིར་བཏང་ས་ཁོངས་ དཔེར་ན་ བར་ཁྱམས་དང་ 
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

ཆུ་བཛོད་ དེ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་མཉམ་རུབ་འབད་ནིའི་ ཐབོ་དབང་དང་ ཉེན་
སྲུང་ཚུ་གཏན་འཁེལ་སྦེ་ མིན་འདུག  

འདི་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལྟེ་བ་ཚུ་ནང་ ད་ལོྟའི་གནས་སངས་ལུ་ ཁང་ཚན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་ལུ་ བདག་
དབང་གི་ཁྱིམ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྲིམས་འབྲེལ་བདག་དབང་གྱི་ཐབོ་དབང་དང་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་འགན་འཁྲི་ཚུ་ གསལ་
ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཀོད་པའི་ ཁྲིམ་ལུགས་ཚུ་བཟོ་དགོཔ་འདུག  

3. མི་རབོས་དང་ སདོ་ཁྱིམ།  

ཁྲོམ་སྡེའི་མི་རོབས་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལྟེ་བ་ནང་ཡོད་པའི་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་ལུ་ གནོད་ཉེན་འབྱུང་དོ་
ཡོདཔ་ཨིན། གནས་སངས་སར་བསྒྱུར་འབད་ནི་འདི་ གདོང་ལེན་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་ གཞུང་གིས་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་
པའི་བར་ཞུགས་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐགོ་ལས་ གནོད་ཉེན་ཡར་སེང་འབྱུང་ནི་ལས་ བཀག་འཛིན་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། མི་
རོབས་ཡར་སེང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་གྲོས་འདེབས་འདི་ཕུལཝ་ཨིན།  

3.1. གྲོང་གསེབ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ནང་གནས་ས་ོབཀག་འཛིན་འབད་ནི་གི་ ཐབས་བྱུས་བཟ་ོདགོཔ།  

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་རོབས་ཡར་སེང་དེ་ ཚད་མཉམ་གྱི་སྒོ་ལས་ འགྱོ་སྟེ་ཡོད་རུང་ གྲོང་གསེབ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་
གནས་སོ་འགྱོ་མི་འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་མི་རོབས་མཐ་ོདྲགས་སྦེ་ ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག འདི་དང་འབྲེལ་ རངོ་ཁག་
མང་ཤོས་ནང་ལུ་ གྲོང་གསེབ་ཚུ་ནང་ལུ་ གུང་སོང་གི་གནད་དནོ་ཚུ་ འཐོན་ཏེ་འདུག  

མི་འབོར་བསྒྱུར་བཅོས་འདི་གིས་ ཕན་གནོད་གཉིས་ཆ་ར་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ ཁྲོམ་སྡེ་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལུ་  
རྟེན་གཞི་དཔེར་ན་ སོད་ཁྱིམ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་དང་ གྲོང་གསེབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལུ་ སོད་ཁྱིམ་དང་ 
ས་གཞི་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ལུས་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གྲོང་
གསེབ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ གནས་སོ་འགྱོ་བའི་གནད་དནོ་ཚུ་ ཡུན་རིང་གི་སྒོ་ལས་ མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་ གཞུང་
ལུ་ གྲོས་འདེབས་འདི་ཕུལཝ་ཨིན། ཚུད་སྲིད་པའི་ཐབས་ལམ་དག་པ་ཅིག་བཀོད་པ་ཅིན་: 

 གྲོང་གསེབ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་གནས་སོ་འགྱོ་དགོ་པའི་ རྒྱུ་མཚན་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་
དང་ དེ་ཚུ་ བཀག་འཛིན་དང་ གནས་སངས་སར་བསྒྱུར་འབད་ནིའི་ འབད་རོྩལ་བསྐྱེད་ནི།  

 གྲོང་གསེབ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་དང་ བཟོ་བཀོད་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གཡོག་གི་གོ་
སྐབས་དང་ ཕབ་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལས་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་གནས་སངས་བཟ་ོནི།  

 གཡོག་མེད་པའི་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ གྲོང་གསེབ་ནང་ ལཱ་འབད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་འགོ་བཙུགས་ནི། དང་  
 དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་ཚུ་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐོག་ལས་གཏང་སྟེ་ ཁྲོམ་སྡེ་ལྟེ་བ་ནང་ མི་རོབས་གོ་ཡངས་དྲགས་

བཟོ་ནི། - ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས།  
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

4. ས་ཆ་དང་ ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ།  

ས་ཆ་ཉུང་དྲགས་ཡོད་མི་དང་ གོང་མཐོ་དྲགས་ཡོད་མི་འདི་ ཁྱིམ་བཟོ་ནང་ ཁྱིམ་བཟ་ོསྐྲུན་གྱི་ཟད་འགྲོ་ནང་གནོད་པའི་ 
རྒྱུ་རྐྱེན་ཅིག་ཨིན། ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ཡར་དྲག་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འོག་ལུ་ 
བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

4.1. གཞུང་ས་ཚུ་ ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་གྱི་དནོ་ལུ་ གླ་ཁར་དུས་ཡུན་རིངམ་སྦེ་ གཏང་དགོཔ།  

ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཟད་འགྲོ་ལུ་ གནོད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཅིག་འདི་ ས་དཀོན་དྲགས་དང་ གོང་ཚད་མཐ་ོདྲགས་ཡོད་མི་འདི་
ཨིན་པས། རྒྱ་ཚད་རྩུབ་དྲགས་དང་  གནོན་མ་ཚུགས་པའི་ས་ཆའི་དབྱིབས་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ས་
དཀོན་དྲགས་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་ ཉམས་སྲུང་འབད་ནི་གི་ ཁས་ལེན་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་ འབད་མི་འདི་གིས་ ས་རྒྱ་
ཚད་མང་ཤོས་ཅིག་ ནགས་ཚལ་གྱི་འགབ་ཡོདཔ་ཨིན། ས་ཆའི་གོང་ཚད་མཐ་ོདྲགས་སྦེ་གནས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་ ཁྱིམ་
བཟོའི་ཟད་འགྲོ་ནང་གནས་པའི་སྐབས་ ཟད་འགྲོ་གཏང་མ་ཚུགསཔ་འགྱོཝ་ཨིན། 

གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ས་ཆ་ཡར་སེང་གཏང་ནི་དང་ ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་འབད་ཐབས་ལུ་ ས་ཆ་གླ་ཁར་གཏང་ནི་འདི་ 
སྐབས་བབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ འབད་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིན། གླ་ཁར་གཏང་ནི་འདི་ གཞུང་གི་བདག་ཏུ་དབང་པའི་
ས་དཀོན་དྲགས་ཡོད་མི་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ བདག་འཛིན་འབད་ནིའི་ཡུན་བརན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཨིན། འདི་འབདཝ་
ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་སྡེ་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཡུན་རིང་གི་
རིན་ལུ་ ས་ཆ་ཚུ་གླ་ཁར་གཏང་ནིའི་འོས་འབབ་དང་ གོ་སྐབས་ཚུ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག  

4.2. ས་ཆ་ལག་ལེན་ལག་ཁྱེར་ལམ་ལུགས་ཡར་དྲག་བཏང་དགོཔ།  

ས་ཆའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚད་ཅིག་ལས་མེད་མི་འདི་ ཁེ་ཕན་དྲག་ཤོས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག ས་ཆའི་གོང་
ཚད་མཐོ་དྲགས་ཡོད་དགོ་པའི་དནོ་དག་གཅིག་འདི་ སྐབས་བབ་ལུ་ ཁེ་ཚོང་གི་དོན་ལས་ བདག་བཟུང་འབད་བཞག་
མི་འདི་ཨིན་མས། འདི་ལས་བརྟེན་ ས་ཆ་ཚུ་གོང་འཕེལ་མ་གཏང་པར་བཞག་ཡོདཔ་དང་ མ་འངོས་པའི་ནང་ལུ་ གོང་
ཚད་ལེགས་ཤོམ་ཐོབ་ནིའི་རེ་བ་སྐྱེད་དེ་ ས་ཆའི་གོང་ཚད་ཡར་སེང་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།  

ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་འདི་ལས་ ཁེ་ཕན་དྲག་ཤོས་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དམིགས་བསལ་དུ་ གཞུང་གི་བདག་དབང་འཛིན་
པའི་ས་ཆ་ཚུ་གླ་ཁར་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་ ལག་ལེན་པའི་དབང་ཆ་གི་ལག་ཁྱེར་གྱི་ཚབ་ལུ་ ས་ཆ་ལག་ལེན་
གྱི་ལག་ཁྱེར་བྱིན་ནི་འགོ་བཙུགས་དགོཔ་འདུག ད་ལོྟ་ཡོད་པའི་ལམ་ལུགས་འདི་གིས་ ཁེ་ཚོང་གི་དོན་ལུ་ ས་བདག་
བཟུང་འབད་ནི་དང་ ས་ཆ་ལག་ལེན་ལངམ་སྦེ་མ་འཐབ་པར་བཞག་ནི་ལུ་ སོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་སྟེ་འདུག འདི་འབདཝ་
ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ལག་ལེན་པའི་ཐབོ་དབང་ལག་ཁྱེར་
གྱི་ཚབ་ལུ་ ས་ལག་ལེན་གྱི་ལག་ཁྱེར་བྱིན་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལཝ་ཨིན།  
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

4.3. ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེའི་ ཁྲོམ་མཐའ་ཚུ་ནང་ འགུལ་མེད་གཞིས་ཁང་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།  

ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་འདི་ མ་ཤོང་པར་ཡོདཔ་དང་ ཤོང་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་འདུག རྒྱལ་འཛིན་གཞུང་སྐྱོང་དང་ཐབས་རིག་
སྤེལ་ཁང་གིས་ འབྲུག་གཞི་བཙུགས་དང་གཅིག་ཁར་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་གིས་ དེ་ཁམས་ཀྱི་ཚོགས་ཐུན་ཞལ་འཛོམས་ 
‘ཞི་ལོྷད་ཡང་དག་དང་ལྡན་པའི་འབྲུག་ - རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ཁྲོམ་སྡེ་དང་ གྲོང་གསེབ་’ ཟེར་
མི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ནང་ལུ་ མཁས་དབང་ཇོ་ནཱ་ཊཱན་ཨེཕ་པི་རའོོས་གིས་ ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཁོད་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་
འདི་ བཀག་འཛིན་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་བཀོད་དེ་འདུག མི་རོབས་ཀྱི་སོར་ཚུལ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ 
ཁྲོམ་སྡེའི་ཤོང་ཚད་ཚུ་ལུ་ཕན་གནདོ་བརག་ཞིབ་འབད་དགོཔ་སྲིད་རུང་ ལོག་ཅིག་ལས་ མི་རོབས་དང་འབྲེལ་བའི་
དཀའ་ངལ་ཚུ་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག ས་གོ་ཡངས་ནིའི་དནོ་ལུ་ སྲིད་པའི་ཐབས་ཤེས་གཅིག་ ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེའི་ ཁྲོམ་
མཐའ་ལས་ཕར་ གུལ་མེད་གཞིས་ཁང་གོང་འཕེལ་གཏང་ཐབས་ལུ་ ས་ཆ་བགོ་སྐལ་སོད་ནི་འདི་ཨིན་མས།  

ལྷག་པར་དུ་ སོད་ཁྱིམ་གྱི་རིན་སོད་འོབ་འབབ་ནང་ལུ་ ཟད་འགྲོ་འཐེབ་གནས་མི་ཅིག་ སྐྱེལ་འདྲེན་འདི་ཨིན་མས། 
གཞུང་གིས་ སོད་ཁྱིམ་གྱི་རིན་སོད་འོས་འབབ་དང་ ཡང་དག་བཟོ་ནིའི་དནོ་ལུ་ གུལ་མེད་གཞིས་ཁང་ཚུ་ལས་ ཕར་
ཚུར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ ཡན་ལག་བཟ་ོབཀོད་ དཔེར་ན་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་དང་ མི་སྡེ་སྐྱེལ་འདྲེན་ཚུ་ 
བཙུགས་དགོཔ་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་གཙུག་སྡེ་དང་ དབང་འཛིན་ དཔེར་ན་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ 
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ 
དང་ ཐིམ་ཕུ་ཁྲོམ་སྡེ་ སྤྱི་མཐུན་ཐོག་ ཐིམ་ཁྲོམ་གྱི་ཁྲོམ་མཐའ་ནང་ལུ་ གུལ་མེད་གཞིས་ཁང་འགོ་བཙུགས་དགོཔ་
འདུག  

5. ཁྱིམ་བཟའོི་ ཟད་སངོ་།  

འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ཁྱིམ་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ སྐྱེད་མཐོ་ཤོས་ཅིག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཨིན་མས། ཁང་གླ་ཁར་ ཡང་
ན་ བདག་དབང་གི་ཐོག་ལས་ ག་ར་ཨིན་རུང་ སོད་ཁྱིམ་གྱི་ཟད་འགྲོ་གཏན་འབེབས་འབད་མི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཅིག་ དངུལ་
འབྲེལ་ཟད་འགྲོ་འདི་ཨིན་མས། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྱིམ་བཟོའི་ཟད་སོང་ཡར་དྲག་བཏང་ཐབས་
ལུ་དམིགས་ཏེ་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

5.1. ཁྱིམ་བཟ་ོདངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ།  

ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་ ཡར་རྒྱས་འགྱོ་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ཁྱིམ་བཟོའི་དངུལ་འབྲེལ་
གཙུག་སྡེ་ཡོད་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་མིན་འདུག ཁྱིམ་བཟོའི་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ཐོབ་
ཁུངས་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་ ཁྱིམ་བཟོ་དང་འབྲེལ་བའི་དངུལ་འབྲེལ་ཟད་འགྲོ་མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན།  

རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ 
ཁྱིམ་བཟོའི་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དནོ་ལུ་ འོས་ལྡན་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ 
ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ལུ་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་ཏེ་འདུག ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨-༢༠༢༠ གི་ 
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ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། 

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

རྒྱལ་ཁབ་ལས་དོན་དང་ལས་སོར་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་ མ་དངུལ་སོ་སོ་སྦེ་ བཏནོ་ཏེ་འདུག མ་དངུལ་དེ་གནང་འགྲོལ་
འབད་བ་ཅིན་ ཁྱིམ་བཟའོི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སྐྱེད་ བརྒྱ་ཆ་༤ ལུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་འདུག  

འདི་འབདཝ་ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་ཐནོ་སྐྱེད་ཚུ་ལས་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ མ་དངུལ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཐོག་ལས་ ཁྱིམ་
བཟོའི་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་འདུག ད་ལོྟ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་
གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ མ་དངུལ་མ་ལངས་པའི་དཀའ་ངལ་ཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་ ཟད་འགྲོ་ཉུང་བའི་ ཁྱིམ་བཟོ་
སྐྲུན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་བྱིན་ནི་འདི་ ཐབས་ཤེས་འོས་ལྡན་ཅིག་ཨིན་མས། རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ 
ཁྱིམ་བཟོའི་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ འགོ་ཁྲིད་འགན་ཁག་འབག་དགོཔ་འདུག  

5.2. འསོ་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཁྱིམ་བཟ་ོསྐྲུན་གྱི་དནོ་ལས་ ཟད་འགྲོ་གཏང་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཡངོས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་
ཕགོས་དང་ འཚ་ོརྟེན་མ་དངུལ་དང་ རྒྱལ་ཡངོས་ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་གཉིས་ མཉམ་
འབྲེལ་འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཚལོ་ཞིབ་འབད་དགོཔ། 

སིང་ག་པོར་གྱི་ HDB-CPF) གི་ མ་དངུལ་གྲ་སྒྲིག་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འགྱོ་ཡོད་ལུ་ དཔེ་དྲང་སྟེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་
བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གཉིས་ཀྱིས་ཡང་ 
མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་འོས་འབབ་འདུག རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་
དོན་ལུ་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་གི་ འགན་དབང་འབག་ཡོདཔ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་ 
འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱིས་ ཁོང་རའི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་ མི་སྡེ་ཉེན་སྲུང་གི་ ཚ་རྒྱང་འབག་ཡོདཔ་ཨིན། གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཆ་
ར་གིས་ ཁྱིམ་བཟ་ོགོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལཱ་འགན་ཅོག་གཅིགཔ་སྦེ་འབག་ཡོདཔ་དང་ ཁོང་གི་འབད་རོྩལ་ཚུ་ གཅིག་
མཐུན་འབད་ནིའི་ འོས་འབབ་འདུག རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱིས་  རྒྱལ་
ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་འདི་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་གི་ དམིགས་བསལ་ཁྱིམ་
བཟོ་ལས་འགུལ་བཟུམ་སྦེ་ སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་བྱིན་ཚུགས་ནིའི་འོས་འབབ་འདུག རྒྱལ་
ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་གཉིས་
མཉམ་འབྲེལ་འབད་མི་འདི་གིས་ རྒྱ་ཚད་དང་ ལཱ་འགན་ཚུ་ཁྱད་རིག་གི་སྒོ་ལས་ དགོས་མཁོའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ འབྱུང་ནི་
ཨིན།  

འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་ 
འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གཉིས་ ཞི་གཡོགཔ་དང་ འཐུས་མི་ཚུ་གི་དནོ་ལུ་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ མཉམ་
འབྲེལ་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་འདུག རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནིའི་ གྲོས་འཆར་ཕུལ་དགོཔ་འདུག  
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                                                                                                   ཚད་འཛིན་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ། 

6. ཁྱིམ་བཟའོི་དནོ་ལུ་ བཟ་ོསྐྲུན་གྱི་མཁོ་ཆས་ཚུ།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ནང་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་མཐོ་དྲགས་ཡོད་མི་འདི་གིས་ གནོད་དེ་འདུག བཟོ་སྐྲུན་
མཁོ་ཆས་མང་ཤོས་ཅིག་ རྒྱ་གར་དང་ ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ལས་ ནང་འདྲེན་འབད་དེ་འདུག བཟ་ོསྐྲུན་མཁོ་ཆས་
གོང་ཚད་མཐོ་དྲགས་སྦེ་ ནང་འདྲེན་འབད་མི་འདི་གིས་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལུ་ གནོད་པ་བྱུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཚོང་
འབྲེལ་ཚད་མཉམ་ནང་ལུ་ ཁྱད་པར་སོམ་བྱུང་སྟེ་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ ནང་འཁོད་ཐོན་སྐྱེད་ཡར་དྲག་གཏང་
ཐབས་དང་ བཟ་ོསྐྲུན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཤམ་
འཁོད་ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིན།  

6.1. བཟ་ོསྐྲུན་བཟ་ོགྲྭའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་༢༠༡༨ ཅན་མ་དེ་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོཔ།  

ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་དང་ བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་གྲྭ་གི་ གོང་འཕེལ་གཅིག་འབྲེལ་སྦེ་ འགྱོཝ་ཨིན། བཟོ་སྐྲུན་ལམ་ལུགས་ཐབས་
སྒྱུར་འབད་ནི་དང་ བཟ་ོསྐྲུན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ནང་འཁོད་ལས་བཟོ་འདོན་འབད་ནི་དེ་གཉིས་ སྤྱིར་བཏང་བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་གྲྭ་
དང་ དམིགས་བསལ་དུ་ ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ནང་ བསྒྱུར་བཅོས་འབག་འངོ་ནི་དནོ་ལུ་ ལས་སྣ་གཙོ་བོ་ཅིག་ཨིན།   
དཔལ་འབོར་ཁེ་ཕན་གྱི་ཐབས་ལམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བཟོ་སྐྲུན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ ནང་འཁོད་བཟ་ོའདནོ་འབད་
ཐབས་ལུ་ ལས་རིམ་ཚུ་བརྩམ་དགོཔ་འདུག བཟ་ོསྐྲུན་བཟོ་གྲྭའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་༢༠༡༨ ཅན་མ་ནང་ལུ་ བཟ་ོགྲྭ་
གོང་འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ བཀོད་དེ་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ བཟོ་གྲྭ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ 
དགོས་མཁོ་བའི་ཐབས་ལམ་བཟ་ོནི་དང་ དམིགས་དོན་ཚུ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་བཟ་ོགྲྭའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་
༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ འཕལ་མགྱོགས་རང་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོཔ་འདུག བཟ་ོསྐྲུན་བཟོ་གྲྭའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་
༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ ཆ་འཇོག་དང་ གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན། 

 བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་གྲྭའི་འཕྲུལ་སྒྱུར་ མགྱོགས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི།  
 གསར་བཏོད་དང་ལྡན་པའི་བཟ་ོསྐྲུན་གྱི་བ་རིམ་ཚུ་ལུ་ སོ་བ་འཕེལ་བཅུག་ནི།  
 ནང་འཁོད་བཟོ་སྐྲུན་མཁོ་ཆས་བཟ་ོའདནོ་འབད་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི།  
 བཟོ་སྐྲུན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་ མར་ཕབ་འབད་ནི།  
 བཟོ་སྐྲུན་གྱི་སྤུས་ཚད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི།  
 བཟོ་སྐྲུན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི།  
 ཚོང་འབྲེལ་ཚད་མཉམ་ལུ་ ཡང་དག་གི་ཁེ་ཕན་འབྱུང་ནི་དང་ ཕྱིའི་ལས་མི་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ནི།    

དེ་ལས་བརྟེན་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་གྲྭའི་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་༢༠༡༨ ཅན་མ་འདི་ ཆ་འཇོག་དང་ 
གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལུ་ འབད་བརོྩན་བསྐྱེད་དེ་ འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་འགན་ཁག་འབག་དགོཔ་ཨིན། 
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རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་: ༡༥༨༣༡ 


